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Praefatio. 

fas instructum oneratumve lectoribus proponere volui, 

ἢ is viris feliciter inventum esset, quam brevissime indicandum esse 

visum. est. Quo in proposito ita perstiti, ut in annotatione 

| post veram lectionem coniectura inventam scripturam, in 
E 

AME ᾧ vis uncinis cireumdatae ἢ in Lithieis e deterioribus codicibus sumptae 
.rgonauticis et in Hymnis e melioribus quidem, quae 

len ) paulo longius ab archetypi seriptura abesse mihi videbantur. 

| autem boni codices, quorum rationem in haec quidem editione - 

debui, ELS I peau Vossianus, . Vindo- 

ἐᾷ 

ibus. L4 editionibus omissos eontimentes ἸΜΟΟΡΡΈΒΙΘΕΕ, 

δὰ ubique, quid in libris manuscriptis traditum, quid ἃ 

I | omnes codices fide digni consentiunt, apponerem. Lectiones 



wm. 

b E n m ὦ δὴ 

emendationem probare potui. Unum restat quod addam. Versud 

al. 

prompsi, desunt, Argonauticorum autem versus aliquot deperdi 

quoque — mira sane ratione — numerantur. Hymnorum n 

ex Hermanni editione retinui, in qua Hymnus in Heeaten ab 

recte seiunctus est; in editionibus ante Hermannum praet 

hymnus LXXXVIII — idque fortasse recte — deest. 

Fragmenta Orphica quod attinet nolui rudem indigestau 

molem, quam omnes paene Orphei editiones inde a Stephaniang 

novissima quidem fragmentorum collectione Mullachiana (18 4 

excepta exhibent, amplius propagare: immo potius viam a Y 

in ,Aglaophamo* (1829) praeclaro exemplo patcfactam persecuj 

sum, id est singula fragmenta non perversissimo vel potius n 

ordine ut casus tulit unum alteri subieci, sed sive certis vete 

testimoniis sive sola probabilitate nisus ad singula earmina Orp| } 

a veteribus tributa, quorum titulos Clemens Alexandrinus, δὴ 

alique nobis servaverunt, rettuli et ita disposui, ut servato el 

rerum ordine lectores ex ipsis fragmentis lineamenta quaedam 

phicae doctrinae sibi cogitatione fingere possent. Sed ne iis q 

qui accuratiorem harum rerum notitiam sibi comparare 

(quod sine diligentissima Lobeckii, Schusteri, Foersteri alior 

eommentationum lectione fieri nequit), meam operam prorsus 

hic ilic meliore etiam ordine a me posita sint, sed etiam plu 

auctorum loci, qui Orphei fragmenta nobis servaverunt, a Lobqb 

nonnumquam minus accurate citati, ex optimis quas np. 

aetas tulit editionibus, quarum partem haud exiguam  proJ 

Schenkeli humanitas mihi suppeditavit, in hane editionem 

Scripti sint. - i 2 

Fragmentis falso Orpheo iributis ea tantum λόγεα inserui,|F - 

in Mullachii editione inter Orphiea leguntur. Quorum nunj! 

nolui facili sane opera augere, cum vel ex fr. 299 eluceat, Pr 

saltem haec oracula non ad Orpheum auctorem rettulisse. 



icon cid; 
questa 

s poire SpHnetoruim othantrum congeriem, 
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OPOEQOX 

APPONAYTIKXE A. 

"Qva£ Πυϑῶνος μεδέων, ἑκατηβέλε, μάντει, 
ὃς λάχες ἡλιβάτου κορυφὴν Παρνησίδα :τέτρης, 
σὴν ἀρετὴν ὑμνῶ: σὺ δέ μοι χλέος ἐσϑλὸν ὀτεάσσαις" 
στέμστε δ᾽ ἐπεὶ σεραπείδεσσιν ἐμαῖς ἐτυμηγόρον αὐδήν, | 
ὕφρα :τολυσττερέεσσι βροτοῖς λιγύφωνον ἀοιδὴν 5 
ἡχεύσω Ἰϊούσης ἐφετμαῖς χαὶ πηχτίδι τευχνῇ. 

Νῦν γάρ σοι, λυροεργέ, φίλον μέλος ἀείδοντι 
ϑυμὸς ἐτεοτρύνει λέξαι, τάττερ οὔττοτε τερόσϑεν 
ἔξφρασ᾽, 0v ἐν Βάχχοιο χαὶ ᾿ΑἸττόλλωνος ἄναχτος 
χέντρῳ ἐλαυνόμενος φριχώδεα κῆλα σείφαυσχον 10 
θνητοῖς ἀνϑρώποισιν, ἀκήρατα δ᾽ ὕργια μύσταις" 

ἀρχαίου μὲν πρῶτα χάους ἀμέγαρτον ᾿Ἵνάγχην, 
*cL Χρόνον, ὡς ἐλόχευσεν ἀπειρεσίοις ὑσεὸ κόλστοις 
"AS éoa καὶ διφυῆ ευριωττέα χυδρὸν Ἔρωτα, 
Νυχτὸς ἀειγνήτης τεατέρα χλυτόν, ὅν δα Φάνητα 15 

[ ὁπλότεροι χαλέουσι βροτοί: τερῶτος γὰρ ἐφάνϑη. 

“2 χορυφὴν Voss] χορυφῆς. — Παρνησίδα Hermann] παρνασσίδα. — πέ- 
rpxc Voss] πέτρην. — 459 ór ἐν Wiel] ὅτ᾽ ἂν νεῖ ὅταν.-- 10 χῆλα zu-. 

᾿ φαύσκω Hermann, χῆλα πίφαυσκον Wiel pro χήλ᾽ ἐπίφαυσχον (x5^ ἐπί- 
φασκον). — 11 ἀκήρατα Wiel] ἄχη μετά. --- ὄργια Sanctamandus] 69- 

- zu (δὄρχιο). --- Ἀνάγκην Abel] ἀνάγχην.-- 18 Χρόνον Zoéga] χρόνον. — 
απειρεσίοις ὑπὸ χολποις Steuchus] ἀπειρεσίῃσιν (ἀπειρεσίοισι») ὑπ᾽ 
ὀλχοῖς. — 14 πυριωπέα Abel] περιωπέα. — 15 φανῆτα codd, — 

16 χαλέουσι Stephanus] κικλήσχουσι. 
1* 



Βριμοῦς v εὐδυνάτοιο γονάς, RE ἔργ᾽ δἰίδηλά 
"x ηγενέων, οἱ λυγρὸν a Οὐρανοῦ ἐχμάξαντο A 
σπέρμα γονῆς, τό τε zro00Otrv ὅϑεν γένος ἐξεγένοντο uA 

ῥαιομένου τε Ζαγρῆος περίφημον ἄμυξιν" 
ὕργιά v. ᾿Ιδαίων, Κορυβάντων v. ἄπλετον ἰσχύν" 25 
Αζμητρός τε σελά any χαὶ “Φερσεφόνης μέγα πένϑος" 

- ὮΝ P] i » 27 

ϑνητῶν, ot χατὰ γαῖαν ἀττείριτον αἰὲν ἔασι" (22453: 20 77 
- 3 TR 

ϑητείην Παιᾶνος, ὁρεσσιδρόμου τε λατρείην Mit 
wor. ip NOBLES , i y: Ἢ μητρός, ἃ v ἐν. υβέ otc Opt0tv μητίσατο χούρην a3 

, ^ - (ϑερσεφόνην ττερὶ τεατρὸς ἁμαιμαχέτου Κρονίωνος" r 
4 

i. ϑεσμοφόρος 9' ὡς ἦν: δ᾽ ἀγλαὰ δῶρα Καβείρων" 3 

73 χρησμούς τ᾽ ἀρρήτους Νυχτὸς στερὶ Βάχχου ἄναχτος" s 
- - , , 3 «2 , ἃ 

E «““ῆἢμνόν τε ζαϑέην ηὃ εἰναλίην Σαμοθρήχην, 3 

p αἰσεεινήν τὲ Κύτσερον xal ᾿““δωναίην ᾿Δφροδίτην. 80 . 
E ὕργια Πραξιδίχης χαὶ ὀρεινῆς μητρὸς ἀϑυρμα" : 
- , t * ^ , 

|... ϑρήνους v Αἰγυπτίων καὶ Ὀσίριδος Ἱερὰ χύτλα. 
É ἀμφὶ δὲ μαντείης ἐδάης ττολυτεείρονας otuovg ᾿ 
» ϑηρῶν τ᾽ οἰωνῶν τε, καὶ ἣ στελάγχνων ϑέμις ἐστίν" - 
3 ἠδ᾽ ὅσα ϑεστείζουσιν ὀνειροτεόλοισιν ἁταρποῖς 2 35 5 
E, [rr χαὶ ἐφημερίων ὕσενῳ βεβολημέναι ἥτορ᾽ ETE 

σημείων τεράτων τε M oc ἄστρων τὲ πορείας" ΡΣ ΤΑΣ Ἐπὶ 

1 ἀγνοτεόλον τε χαϑαρμόν, ἐπιχϑονίοις μέγ᾽ ζνειαρ" δος, PN 
: € , - , - 

3 ἱλασμοὺς τε ϑεῶν φϑιμένων τ ἐπεινήχυτα δῶρα. 
E » , yd 23 «€ » Ὑ νον 
/ $ ἄλλα δέ σοι χατέλεξ,, ccrto εἴσιδον ηδ ἐνόησα, 40 — 
^ ' | , εἰ 7,3 34 , € ax - Or as » . 1 
7 —.. Ταίναρον ἡνίχ ἔβην σχοτίην οδὸν .4iÓog εἴσω 
E |o ἡμετέρῃ τείσυνος χιϑάρῃ, δι᾿ ἔρωτ᾽ ἀλόχοιο" 

E 18 Γηγενέων manus correctrix in aqu codd.] γιγάντων. -- 

e ἐχμάξαντο Hermann] ἐστάξαντο (ἐτάξαντο). 19 τὸ τε πρόσϑεν 
Y Hermann] τὸ πρόσϑεν. — 21 ϑητείην Abel] ϑητείαν. — Παιᾶνος — 
EB. Abel] τε ζηνός. — λατρείην Abel] λατρείαν. — 94 δαιομένου ΣῈ: 
3 Ζαγρῆος Abel| x«i μήλου (εὐμήλου) τε χαὶ ἡρακλέος. — 925 ὄργια. 

Sanetamandus] ὅρχια. — 29 Σαμοϑρήκην Hermann] σαμοϑράχην. πο 
Ἢ 31 ὀρεινῆς Hermann recepta aliquot bonorum codicum ser iptura μητρὸς 
5 , H , " 3 , 5m 

à pro νυχτός] ἀρείνης. — ἄϑυρμα Abel] ἀϑήνης. — 33 οἴμους Ruhn- — 
ken] ὅρμους. — 34 τ᾽ Sleothouwer addidit. — ϑέμες Wiel] ϑέσις. ——— 



Ho mE 

APTONAY YTIKA. 5 
- ἊΣ 
T DOCE 

ihe 

ud Ur ἐν «ἰγύπτῳ ἱερὸν λόγον ἐξελόχευσα 
3 

Méuqur ἐς ἡγαϑέην ττελάσας ἱεράς τε στόληας 
» e - 3 

"πιδος, ἃς τεέρι Νεῖλος ἀγάρροος ἐστεφάνωται" 45 
4 b) γ A e - . 

σεᾶντα HÀ ἀτρεχέως ατε ἐμῶν στέρνων δεδάηχας. 
᾽ ? , RÀ , H , f. 2x 

- Νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἠερόφοιτος ἀπέπτατο δήϊος οἶστρος 
᾿ ἡμέτερον δέμας ἐχσερολιτεὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν, 
E πεύσῃ ἀφ᾽ ἡμετέρης ἐνοστῆς, ὅσσα χερὶν ἔχευϑον" 
ὥς ποτε Πιερίην “ειβήϑρων τ᾽ ἄχρα χάρηνα 50 

€ , ἡρώων τε χαὶ ἡμιϑέων τερόμος εἰσε:τέρησε 
» , , ? , € ὦ , AN 

— AuGGOHMEYOc M ἐτείχουρον ἑοῦ νόστοιο γενέσϑαι 
* 2! “52 3 

7εοντοτεύρῳ σὺν νηὶ πρὸς ἄξενα qUÀ ἀνϑρώττων 
37 3 2 . x ΤᾺΣ ον γῇ RM - ἔϑνος ἐς ἀφνειὸν χαὶ ἀτάσϑαλον, ᾧ ἔνι χραῖνεν 

ν 7 

«ϊήτης, υἱὸς φαεσιμβρότου Ἤελίοιο. 
-- R14 

Θέσφατα γὰρ lleAinc δειδίσσετο, μή οἱ ὄτεισϑε 
T) Q 

y 4 S) , L4 

χειρὸς ὅτε 4icovióne καϑέλῃ βασιλήιον ἀρχήν. 
ἢ , € c ^ , ,^ , 2 , 

X«L οἱ vzrO τερατείδεσσι δόλου τρίβον ἡστερόττευε" 
Ἂ , * ? , - , ? - 

τάσσε γὰρ ἔχ Κόλχων χῶας χρύσειον ἐνεῖχαι 

Θεσσαλίην εὐτεωλον. Ὁ δ᾽ ὡς χλίεν ἔκνομον αὐδήν, 60 
χεῖρας ἐπταντείνας ἐπτεχέχλετο τεύτνιαν Ἥρην" 

τήνδε γὰρ ἐκ μαχάρων :τεριώσια χυδαίνεσχεν. 
ἢ δ᾽ ἄφαρ εὐχωλῇσιν ἐζφέσττετο χηδομένη τεερ" 
ἔξοχα γὰρ μερύσεων ἠγάζετο χαὶ φιλέεσκε 

δεινοβίην ἥρωα περιχλυτὸν “ἴσονος υἷα" 65 
kal δα καλεσσαμένη ἐτεετέλλετο Τριτογενείῃ, 
ἵ οἵ φηγινέην σερῶτον τεχτήνατο γῆα, 
od xmi v^ εἰλατίνοις ἐρετμοῖς ἁλεμυρέα βένϑη 
reum ὑπεξεπεέρησε, τρίβον δ᾽ ἤνυσε ϑαλάσσης. 
᾿Αλλ ὅτε δὴ συνάγειρεν ἀγαχλειτοὺς βασιλῆας, το 

Θρήχην εἰς εὔπεωλον ἐπείγετο δῖος ᾿Ιήσων, 
χαί μ᾽ ἐχίχανε χέλυν τεολυδαίδαλον ἐντύνοντα, 
ὕφρα κέ σοι μέλσεων τεροχέω μελίγηρυν ἀοιδήν, 

— 48 ὅτ᾽ ἐν Voss] ὅσον. — Αἰγύπτῳ Schneider] αἰγυπτίων.-- 4ὖ πέρι 
Gesner] περὶ. — ὀ ἀὯ49 ὅσσα Wiel] &. --ὀ 51 εἰσεπέρησε Schneider] ἐξε- 
-πέρησε.--- ὅ4 ἔνι Abel|iví.— 51 Αἰσονίδης Wiel] αἰσονίδα. — δ 5 

- χῶάς χρύσειον Gerhard] χρύσειον χῶας.-τ- 63 δ᾽ ἄφαρ Wiel] δὲ παρ᾽. 



Θεσσαλὸς «ἡἰσονίδης " ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι. / χ u 

 vóoqt σέϑεν" «acl ydo ῥα “ποτὶ ζόφον ἠερόεντα, 

χηλή qoo δέ τε ϑῆρας io ἑρπετὰ χαὶ σπετεηνά. 
ἡνίχα δ᾽ εἰς ἄντρον ττολυή, ἤρατον εἰσεπέρησε, 
μείλιχον ἐχ λασίων στέρνων ἀνενείχατο φωνήν" 

᾿Ορφεῦ, Καλλιόσης τε zai Οἰάγρου φίλε χοῖρε, 
Βιστονίῃ Κιχόνεσσι τεολυρρήνοισιν ἀνάσσων, 
χαῖρ᾽, ἐπεὶ «ἱμονίας ὀχεὰς σερώτιστον ἱχάγω, 
Σερυμονίας τε ῥοὰς TOUME T αἰπεινὰ χερὸς ἃ) γχη. 

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ ΠΠινίησι τεανέξοχον αἷμα λελογχώς, 

ἀλλὰ φίλος, πρόφρων μ΄ ὑσποδέχνυσο xal χλίε μῦϑον 
ς 

μειλιχίαις ἀχοαῖς, χαὶ λισσομένῳ ὑτεάχουσον, 
2 E! , ^ ' - , ^ 
zdi&vov στόντοιο μυχοὺς «ai Φᾶσιν égavvOv —— 

b M ν ὦ “-- 

νηὶ σὺν ργῴῃ σελεῦσαι, δεῖξαί τε ϑαλάσσης 
, 2 É ? , ς , 

Πᾳαρϑενίης ἀτρατεοὺς ἐττιήρανον ἡρώεσσιν, 
y E ' 3 

Ot δὰ τεὴν μίμνουσι χέλυν χαὶ ϑέσφατον Qu pi 
ἐλδόμενοι i ξυγῶν ττεελάγει ἐσεαρηγόνα μόχϑων. 
οὐ γὰρ δὴ σελεῦσαι πρὸς βάρβαρα φῦλα μέδονται 

, ? - ^ m , , , 

γειατον ég χευϑμῶνα, λιτῆς ἐς στευϑμένα γαίης, 
- 0:2 3 M 2 - 

μοῖνον ἀπε ἀνϑρώτεων zc&ÀdoQt χαὶ νόστον ἀνευρεῖν 
E ; 
ὧν ἕνεχα ξυνήν ve δίην ΠΠινύησιν ἀρέσϑαι 

' , 3 , 94 je ὃς , , 
χαὶ χλέος, ἀνϑρώστοισιν ἐτε ἐσσομένοισι τευϑέσϑαι. 

΄ 2 - Τὸν μὲν ἐγὼ μύϑοισιν ἀμειβόμενος τεροσέειτεον 
^ - 2 , -dicovión, τί ue ταῦτα :τταραιφάμενος ἐρεείνεις, 

»! ? , , , , 32 » 
οφρα xtv ἐς Κόλχους Muvvoug ἐττιήρανος 829 

5 , , "3 4 

nj σὺν εὐσέλμῳ σελεύσας ἐχεὶ οἴνοτεα τεύντον; (100) . 
ἤδη 6o Hot ἅλις χαμάτων, ἅλις ἔσελετο μέχϑων, |. 100 
(Y ἱκόμην ἐσεὶ γαῖαν ἀπτείριτον p σεόληας E 

, 

«Αἱγύτετῳ “ιβύῃ τε βροτοῖς ἀνὰ ϑέσφατα φαίνων. 

79 Αἱμονίας Abel] αἱμονίους. -- ὀχείς Schneider] ὀχέας. —  — 
80 Στρυμονίας Schneider] στρυμονίους. — 81 Μινύῃσι Hermann] 
μινύαισι. — 86 ἐραννόν Heringa] ἐρυμνόν. — 86 πλεῦσαι Huschke]  — 
πελάσαι. --- 81 ἐπιήρανον Pierson] ἐπιήρατον. — 89 ἐλδόμενοι — 
Ruhnken] ἐλπόμεγοι. — 92 ἐς bis scripsi pro εἰς. — 93 lacunae — — 

signa Hermann posuit. -— 94 Μινύῃσιν Hermann] μινύαισιν.. 



TRMARFENEEASEITI ἐς son. 

APTONAYTIK A. 1 

Ἢ καί ῥά n ἀληκείης τε χαὶ ἐξ οἴστρου ἐσάωσε 
, μήτηρ ἡμετέρη, καί ῥ᾽ ἐς δόμον ἤγαγεν ἁγνόν, (105) 

ὄφρα τέλος ϑανάτοιο κίχω μετὰ γήραϊ λυγρῷ. 10ῦ 
ἀλλ᾽ ovx 609 ὑπαλύξαι, ἃ δὴ σεετερωμένα χεῖται. 
Ἰποιρῶν ἐννεσίησιν ἐτεείγομαι" οὐ γὰρ ἄτιμοι 
ἵχεσίου Ζηνὸς κοῦραι urat. ἵξομαι ἤδη 
ὀτελοτέροις βασιλεῦσι xci ἡμιϑέοις ἐνάριϑμος. (110) 

Καὶ τότε δὴ Aizrov ἄντρον imwocrov ἠδ᾽ ἐπτέρησα 110 
αὐτῇ σὺν φόρμιγγι. χαὶ ἐς ΤΠινύας ἀφίχανον 
᾿λαιψηροῖσι τεόδεσσιν ὑπτὲρ Παγασηίδας ἀχτάς. 
ἔνϑα δ᾽ ἀριστήων ΠΠινυῶν λόχος ἠγερέϑοντο᾽ 
στεῖνον δὲ ψαμάϑους ὁμάδῳ ῥηγμῖνά τ᾽ “Αναύρου. (115) 

ἀλλ᾽ ὅτε δή μ΄ ἐνόησαν ἀταρπιτὸν ἐξανύοντα, 115 
ἀσπτασίως ἤγερϑεν" ἐγήϑεε δ᾽ ἤτορ ἑχάστῳ. 
αὐτὰρ ἐμυϑεόμην ἐρεείνων ἄνδρας ἀρίστους. 
Πρῶτα δὲ εἶδα βίην Ἡραχλῆος ϑείοιο, 

ὧν τέκεν Ain Ζηνὶ Κρονίωνι μιγεῖσα, (120) 

ἦμος ὅτε τριδσὴν μὲν éAeizrero σείριος αἴγλην 120 
ἠέλιος, δολιχὴ δ᾽ ἐπεμαίετο “τάντοϑεν ὑρφνή. 
Tigiv τ᾽ Ando, δολιχῆς ἰϑύντορα νηός" 
Θεσπιέων δ᾽ ὅγε δῆμον ἐφ᾽ ὕδασι Περμησσοῖο, 
ἀγχούρου λαοῖς Σιφαέσι ῥείϑρου ἄμειβεν" "7, (9B) 

ὃς zréQL μὲν βύχτῃσι καὶ ἀργήεσσιν ἀέλλαις | 19Ὁ 
via κατιϑύνειν δεδάει ττολυμήτιδι τέχνη. 
Καάστορά 9 ἱσιτεόδαμον Πολυδεύχεα τ᾽ εἰσενόησα 
χαὶ Μόψον Τιταρῆϑεν, Ov Murcia νυμφευϑεῖσα 

“Χαονίην ὑσεὸ φηγὸν. ᾽᾿“ρηγονὶς ἐξ ξελόχευσε" (130) 
Πηλέα T "Aioxionv, "diyinie ἀγλαὸν υἱόν, 180 

ὃς “Δολόσεεσσιν ἄνασσεν ἐνὶ Φϑίῃ ἐριβώλῳ. 

108 καί δά μ᾽ Hermann] χαί με. — 104 ἐς scripsi pro εἰς. — &yvóv Wiel] 
ἄλλον. --- 115 στεῖνον δὲ Sanctamandus] στεινὸν δή. --- ψαμάώϑους Schnei- 

der| ψαμάϑου. — 128 δῆμον Wiel| τῆμος. --- Περμησσοῖο Schneider] 
. τερμησσοῖο (τελμησοῖο similia.) — 124 ἀγχούρου λαοῖς Σιφαέσι δείϑρου 

Wiel] ἄγχουρος λαοῖσι φαεσ(σ)ίρειϑρον. -- 13 πέρι Hermann] περί. — 
126 δεδάει Hermann] δέδαεν. : 

SL. X Teu 0E. ^ iL 
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τρισσὴν δ᾽ Ἕρμείαο ER εἰσέδραχα, yivvav; 
᾿αἰϑαλίδην, ὃν ἔτιχτε σεεριχλυτὴ Εὐπολέμεια, 
Τυρμιδόνος 9v γάτηρ, Aon &vi σεετρηέσσῃ" 
ηδ᾽ Ἔρυτον xci χαλὸν Ἐχίονα, τούς ττοτε νύμφη 

-1ao9ór Meveroio παρευνηϑεὶς ἐλόχευσε 

Κυλλήνης μεδέων χρυσόρρασεις ᾿4ργειφόντης. 
αὐτὰρ ᾿Δ“λεχτορίδης χαὶ βουφάγος ἦλϑε Κόρωνος. 
Ἴφιχλος αὖ Φυλάχου δῖον γένος ἀντεβόλησε᾽" : Σ 
Βούτης T "ind, ἴχελος χρυσάορι Φοίβῳ. 149 Ὁ 
Κάνϑος δ᾽ Εὐβοίηϑεν “4βαντιάδης ἐστέρησεν, $ 

ὃν δὴ μοῖρ᾽ ἐδάμασσε, τέλος δ᾽ ἐσσέϑηκεν ἀνάγχη, | ᾷ 
φϑίσϑαι ὑστὲρ "pons. γόστον δ᾽ οἴχοιο λαϑέσϑαι. c 
Avo δὲ Φάληρος au -dimizcoLo ῥοάων 046}. ΦᾺ 
ἤλυϑεν, ὃς I ὕρτωνος ἁλιστεφὲς ἔχτισεν ἄστυ. 15 —— 
Ἴφιτος αὖ “μετὰ τοῖσιν ἐφέσπετο Ναυβόλου υἱός, 

Φωχίδος ἕς δ᾽ ἤνασσε xai εὐσεύργοιο Τανάγρης. 5 
«Ταοδότος, Ταλαὸς χαὶ ᾿Αρήιος, υἱοὶ ἄμωμοι 3 Ἢ 
ἦλϑον ᾿ΑΔβαντιάδαι στεριώνυμοι, OUG τέχε Πηρώ. (150). K 

Augióáuac δ᾽ ᾿“λέου πάϊς ἤλυϑε: πέμψε γὰρ αὐτὸν 150 ὁ 3 
ἴφϑιμος γενέτης Τεγέης opua προλιπόντα. Do ὟΝ 
ἤλυϑε δ᾽ "Eoyivoc, Βράγχου τεολύτευρον ἄρουραν e rM 
ἐχτερολιτεὼν χαὶ τύρσιν ἐρυμνῆς ΠΠιλήτοιο, : ECT 
&y9a ῥοαὶ χλύζουσι ττολυτε 'αγέος Παιάνδρου. τὰκ 1458}. τὸ 
ἐν δὲ Περιχλύμενος ΝῚ ἡλήιος εἰσαφίχανεν, 185... 00 
ἀγχόϑι Παλλήνης τε χαὶ εὐύδροιο «ΖΤιτεάξου 

ἄστυ λιττὼν ἀφνειὸν ἑλειονόμους τε Κολώνας. 
&x δὲ λισττὼν Καλυδῶνα ϑοὸς MeAéayooc ἔβαινεν, 

Οἰνεὺς τόν δ᾽ ἐλόχευσε xai ᾿λϑαίη ῥοδώστηχυς. : 60)  . 
Ἴφιχλος «vv. ἐστέρησε λιτεὼν ᾿Ατραχηίδα λίμνην. 169: ΠᾺΡ 

135. 136 εὔὖρυτον, ἐγχίονα, νύμφη λαοϑόη μερετοῖο mu- 

ῥευνηϑεῖσ ἐλ. plerique boni libri. — 138 αὐτὰρ  AAexvoplóng — - 
Hermann] αὐτίχα δ᾽ ἀκχτορίδης. — 139 ἀντεβόλησεν (58:0) Her - 
mann] ἀντετόρησε. — 140 ἵχελος codd. plurimi. — 148 Ταλαύς. — 
Eschenbach] τ᾽ ἀγλαός (v ἀλαός). — 149 τηρώ νοὶ τυρώ codd. vett. — — 
150 Mugiókuec Gesner] ἰφιδάμας.  — — πάϊς Abel] παῖς. — 153 ^ 

ἐρυμνῆς Wesseling] ἐρεμνῆς. — 156 Παλλήνης Eschenbach] πελλήνης. a- 
- TM 
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— σύγγονος ᾿Αλϑαίης" πέρι δ᾽ αὖ τίεν ἔξοχα τεάντων 
εὐειδῆ ἬἨελέαγρον ἰδ᾽ ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἐδίδασχεν. 
᾿Ἰστερίων δ᾽ ἐττέρησε zvcic χλεινοῖο Κομήτου, 
Πειρεσίην ὃς PUES ἵν ᾿“πιδανοῖο ῥεέϑροις (165) 
Πηνειὸς μίσγων ξυνὸν δόον εἰς ἅλα τεέμττει. 165 
Εὐρυδάμας δ᾽ ἐπέρησε λιτεὼν Βοιβηίδα λίμνην, 

: ᾿ἀγχόϑι ἹΠηνειοῖο χαὶ εὐσεελαγέος JM ἐβοίης. 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ᾿Ἐλάτοιο ττᾶις Πολύφημος ἀγήνωρ, 
᾿ ὕς σφιν ἐν ἠνορέησι μετέσερεττεν ἡρώεσσιν, (110) 
ἡϑεῖος Καινῆος, ἀφίχετο, τόν δά vé φασι 170 

μισγόμενον «1ατείϑαις ὑτεὸ Κενταύροισι δαμῆναι 
ϑεινόμενον τεεύχησι τανυφλοίοις τ᾽ ἐλάτῃσι, 
xci οἱ ἀνατλῆναι. xci ἀχαμττέα γούνατ᾽ ἐρεῖσαι, 
ζῳόν τ᾽ ἐν φϑιμένοισι μολεῖν ὑπεὸ χεύϑεα γαίης. (175) 
Ἄδμητος δ᾽ ἀφίχανε Φεραιόϑεν, ᾧ ποῖε Παιὰν 175 
ϑητεύων ὑσεόειχε" 4h δ᾽ ἠλεύατο μῆνιν, 
οὕνεχά οἱ Κύχλωσεας ἀμαιμαλχέτοισιν ὀιστοῖς 
iv φϑιμένοισιν ἔτευξ᾽ ᾿““σχληπειοῦ εἵνεκα λώβης. 
ἤλυϑε δ᾽ Εὐρυτίων Ἴρου στάις ᾿,“χτορίωνος, (180) 

, 2 ; , DN D 3h » 
τρηχείην Οπόεντα λιττών. σὺν Ó ηλυϑὲν lac 180 

3 e ͵ 5 

Ἱυγχεύς 9^, ὃς τήλιστα δι᾿ αἰϑέρος γδὲ ϑαλάσσης 
^ - € 

Bév9ea, «ai Πλουτῆος υττοχϑονίοιο βέρεϑρα 
- 3 2 - 

μοῦνος ἀτε ἀνϑρώττων δεινοῖσιν Οτειύτεεεν ὕσσοις. 
ἐδ 3. A M , , «9 X94 αὐτὰρ ἐπεὶ Τελαμὼν συνεφέστεετο, τόν ὁ  &ÀÓytvotr (185) 

- 29 « 3 - 

- zio ἀτρύτῳ χούρη χλυτοῦ σωτπτοῖο 185. 
iyw ἐν χροχάλῃσιν ἁλιστεφέος Σαλαμῖνος. 
δὴ τότ᾽ ἴάβαντος “ταῖς νόϑος ἤλυϑε χαρτερὸς ᾿δμων, 
τόν δ᾽ ὑποχλυσαμένη τέχεν ᾿ΑΤπόλλωνι ἀναχτι 
᾿Αμφρύσου σεαρὰ χεῦμα Φερητιὰς ᾿Αντιάνειρα. (190) 

101 πέρε Hermann]zegi.— 164 ἵν᾽ Hermannaddidit. — — 166 ἐπέρησε) 
Gesner]ézmógsvos.— ^^ 168—170 ἀγήνωρ pro ἵχανεν, ἠϑεῖος pro ἡνειός scri- 
psit et punctum post ἡρώεσσιν in comma mutavit Wiel. — 172 πεύχῃσι 

-— Hermann] πεύχαισι (πεύχαις). --- 174 ζῳόν scripsi pro ζωόν. --- 177 

οἵ Schneider] τοι. — 118 v φϑιμένοισιν Pierson] ἐν φϑιτοῖσιν. — A- 
σχληπιοῦ Sanctamandus] ἀσχληπιοῖο. -- 119 Εὐρυτίων Ἴρου Burmann] 
ἀκχτορίων ἴλου. --- πάϊς Abel]zaig.— ^ 189 ἨἩμφρύσου Heringa] ἀμβρόσιον. 

Ἐνῷ, M rri i 
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τῷ xcl μαντοσύνην ἔπτορεν xci ϑέσφατον ὀμφὴν 
Φοῖβος, iv ἀνϑρώποισιν ἀρηρότα μυϑίέζοιτο. 
ἤλυϑε δ᾽ a? μετὰ τοῖσι Π]ενοίτιος ἐξ Οπόεντος, 

σύγχορτος ινύαις" ἔσει δ᾽ ἤλυϑε δῖος ᾿Οιλεύο. 

Φλίας δ᾽ ἐξίχανε πτεριχλυ τός, ὃν σεοτὲ Bey 

γίμφη ὑποχλινϑεῖσα σταρ᾽ ““ΤΙσωποῖο δοῆσι 
τίχτεν ἄμωμον ἔχονεα δέμας χαὶ ἐτείφρονα μῆειν. 
Κηφεὺς δ᾽ ᾿ρχαδίηϑε us9 ἡρώεσσι τεελάσϑη. 
᾿γχαῖον δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἀτε᾽ ᾿Δρκαδίης στολυμήλου 

Hermann] μαλεάτιδος. — 
219 χούρη Hermann] ϑείου. 

e; νῶν κω, ΨΨΎΥ ΡΥ ν, 

σπέμψε πατὴρ γηραιὸς ἐπεὶ τελόον ᾿,“Ιξείνοιο" (200) 
οὗτος 9 OUZLOTE χλαῖναν ἐχεὶ στιβαροῖς βάλεν ὦμοις, 200 
ἀλλ᾽ ἄρχτου λάσιον στέρνοις ἀμτείσχετο δέρμα. 
Ναύπλιος «09^ ἵχανεν, ᾿Δμυμώνης φίλος υἱός, 
ὃν τέχεν εὐνηϑεῖσα ττεριχλυτῷ Ἐννοσιγαίῳ, 
ἀγλαὸν ἡνορέην, δέμας εἴχελον ἀϑανάτοισι. (205). 
Ταιναριεὺς δ᾽ Evguuoz ἔβη MoLeqnóog ἄχρης 205 
ἐχτερολιτεὼν αὐλῶνας ἁλιχλύστους τε Θεράτενας. ἷ 
᾿Αγχαῖός τ᾽ ξιιολε Πλευρώνιος, ὃς ῥα στορείας 
οὐρανίας ἄστρων ἐδάη κύχλους τε πλανήτας" 
δίζετο γὰρ τά τ᾽ ἐόντα vd τ᾽ ἑσσόμεν᾽ ἀνϑρώττοισιν. (210) 
ἐν δὲ Παλαιμόνιος “έρνου νόϑος ἤλυϑεν υἱός" 210 

civero δὲ σφυρὰ δισσά, πόδας δ᾽ ovx ἦεν ἀρηρώς" ες 
 «ovvextv “Ἡφαίστοιο γόνον χαλέεσχον ἅτταντες. 
ἤλυϑε δ᾽ ᾿Δλφειοῖο λιττὼν᾽ Πισήτιδας χϑας 

«Τὐγείης, υἱὸς σευριφεγγέος ᾿Ηελίοιο. (215) 
vai μὴν xci δισσοὶ ὕρττηχες ἀμύμονες ἦχον, ; 215. 
᾿Αμφίων χλυτόφημος ἰδ᾽ ᾿“Ιστέριος μενεχάρμης, 7. 
Πελλήνην προλιστόντες i ἤϑεα πατρίδος αἴης. 
δισσὸν δ᾽ αὖ Βορέου χαλὸν στάχυν εἰσενόησα, 
ovg τέχ᾽ ᾿Ερεχϑῆος χούρη χλυτὴ 4 Ωρείϑυια (220) . 

᾿Ιλισσοῦ πταρὰ χεῦμα ϑεοῦ MERE μιγεῖσα" 220. 

τ 98 σύγχωρος codd. optimi. — ἔπε Hermann] émí. — 19 
Ἡσωποῖο Eschenbach] αἰσήποιο boni codd. -- 197 δ' Hermann] 
τ΄. -- 204 ἵχελον codd. -- 205 ἔφηβος codd. -- [αλεήτιδος 

218 Πισήτιδας Hermann] πισιδάτιδας. — 
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οἱ δὴ xci ταρσοῖσιν ὑποουατίοις τεετεότηντο, 
E b 

Ζήτης χαὶ Καλαΐς, δέμας εἴχελοι ἀϑανάτοισιν. 
uisa "n Πελίαο Φεραιόϑεν ἤλυϑ᾽ ἄναχτος 

* * * 

^ N 3243 , 4! 
(LOTEUC. γηζς γὰρ Em doy qnis λελίητο (335) 
γον στοτὶ (Φᾶσιν ἅμ᾽ ἡρώεσσι pon 235 

᾿ σὺν δέ oi ἡλϑ᾽ ἕταρος Ἡραχλῆος ϑείοιο, 
A Eu Ὕλας" τῷ Ó οὕπω ὑττὲρ δροσεροῖο γενείου 
ac ? ^ ἤν σε ἢ , € 5. ̂ » 

᾿ς ἀργενγὰς ἐρύϑηνε πταρηΐδας αβρὸς ἴουλος, 
" 3 3 - , , 4 - 

᾿ς ἀλλ᾽ ἔτι χοῖρος ἔην, τεολὺ δ᾽ ἥνδανεν Ηραχλῆι. (230) 
eri Li ' - NE) , 2 , 

Οὗτοι μὲν :τοτὲ νῆα xai ἐς λόχον ηγερέϑοντο. 230 
3 , 

χαί δά ot ἄλλοϑεν ἄλλος ἐχέχλετο vÓ ἀγόρευε. 
δεῖσενα δὲ πορσύνοντο τεολυξείνοιο τρατεέζης 

ἥμενοι ἑξείης " στόϑεεν δέ τοι ἔργον ἕχαστος. : 
αὐτὰρ ἐσεεὶ" σίτοιο σοτοῦ 9" ἅλις ἔπλετο ϑυιιῷ, (235) 

| ἀνστάντες Ó ἅμα τεάντες ἀπὸ ψαμάϑοιο βαϑείης 235 
: 2r » 30$ c a m C^! ^ 
— ἥιον, ἔνϑα v. ἔμιμνεν vzréo Ψψαμάϑου αλίη νηῖς. 

2 , 7 - , τήν δα τότ᾽ εἰσορόωντες ἐϑάμβεον: αὐτὰρ ἔπειτα 
» u , ΄ b "- 

"A oyoc ἐπειφροσύνῃσι νόου «τόρσυνεν οχλίζειν ? 
, * , , 

δουρατέησι φάλαγξι χαὶ εὐστρέτετοισι χάλωσι (40). — | 
, 2 , , DESSETCA ^ q € , 

περυμνόϑεν ἀρτήσας. χαάλεεν Ó ἐπεὶ μέόχϑον ἵχάνειν 240 
χεάντας χυδαίνων. ot δ᾽ ἐσσυμένως ὑτεάχουσαν" 

, po3 , * , 34. 2 
τεύχεα ὃ ξἐχδύνοντο, zrtoL στέρνοισι ὃ αἀνῆτετον 

y , , , ^ "E NETT) 

σειραίην μήρινϑον" ἐπέβριϑεν ὃ ἂρ ἕχαστος 
E.) ^ ' - , » » , 

eia Soov τεοτὶ γῦμα χατειρύσαι εὐλαλον “4ργω. (245) 
Is] aor T "5 - - ' , , 
ἢ δέ ot ἐγχριμφϑεῖσα τεοτὶ ᾿αμάϑῳ βεβάρητο, 245 

221 ὑπουατίοις Gesner] ὑπ᾽ οὐατίοις. — 223 versum hie deesse primus 
Pierson vidit. — φ 224 Ἀργῴης Sanctamandus] ἀἄργῴας. — λελίητο Pierson] 
γεγένητο.-- 295 φάσιν codd.— 226 ἑτάρος (ἑἕτάρως) codd. — 221 
τῷ δ᾽ Stephanus] τὸν δ᾽. — 228 ἀργεννὰς ig. παρηΐδας Stephanus] 
ἀργενὴς ἐρ. παρηΐδος.-- 229 ἤνδανεν codd. — 232 δὲ πορσίνοντο 
Hermann] δ᾽ ἐπορσ. — Versus 233 et 234 in edd. ante Hermannum inverso 

Ἂς ordine lezebantur. | 234 9vuóStephanus]9vuoc. — . 235 ῥ᾽ ἅμα Hermann] 
— € ἅμα. — 237 τότ᾽ Schneider] ποτ΄. — 238 ἐπιφροσύνῃσι Abel] 
 ἐφημοσύνῃσι. - 239 δουρατέῃσι Hermann] δουρατέεσσι. — 240 
prevoes codd. — 



αταλέοις φύχεσσιν ἐρυχομένη σεοτὶ χέρσον, zm 
ἡρώων τεαλ ἄμῃσιν ὑτεὸ στιβαρῇσιν ἀσεειϑής. 

πεαχνώϑη δ᾽ αὖ ϑυμὸς ̓ Ιήσονος" αὐτὰρ é ἕμοιγε 
γεῦσεν ὄσει: σεεύων, fva οἵ ϑάρσος τε βίην T€ : 3 
μολσεῇ ὑφ᾽ ἡμετέρῃ κεχμηόσιν αὕτις ὀρίνω. 250 3 
αὐτὰρ ἐγὼ φόρμιγγα τιταινόμενος μετὰ χερσὶ « “ἢ 
μητρὸς ἐμῆς ἐχέρασσ᾽ εὐτερπτέα χόσμον ἀοιδῆς, » 
χαΐ οἱ ἀπὸ στηϑέων ὕπτια λείριον ἐξελόχευσα " ᾿ 
Ἔξοχον ἡρώων Mire ἥιον αἵμα γενέϑλης, (255) 

εἰ δ᾽ ἄγε viv στερεοῖσιν ὑτεὸ στέρνοισι κάλωας 255 
Boíca9' ὁμορροϑέοντες, ἐρείσατε δ᾽ ἴχνια γαίῃ | 

ταρσοῖσιν zr000c ἄχρον ὑπεερβλήδην τανύσαντες, 3 
^ ^ " - f - E 

χαὶ χαροτεὸν zrOTi χεῦμα γεγηθότες ἕλξατε νῆα. $ 
"A4 h , , 12 : 2 "ὁ ̂ ὃ PM : 9 - Α P 

x cgyu, τέρα σεν". 438. Ogovt yopqisttem (260) : 
αι €uro ξνοστῆς "  *«L γὰρ στᾶρος ἕχλυες ἤδη, 260 Ὁ 
€ 2 " € ^ - 

ἡγίχα δένδρε ἔϑελγον ἐν ὑλήεντι χολώνῃ 
, J 354 o^ E 

σεέτρας v ἡλιβάτους, χαί μοι χατὰ κόσμον ἔβαινον 
ΒΥ 2 2 - , , 3 3 , 

οὔρὲ αἀπεοτερολιτεοῦσαι ^ ἐτείσττεο ὃ αὑτε ϑαλάσσης Ἐν T 

Παρϑενίης à íc* σπέρχευ δ᾽ ἐπὶ Φᾶσιν ἀμεί ἐδ)" 2 ἀρϑενίης ἀτραττοὺς σπερχεῦ en Φᾶσιν ἀμείβειν (265) — 

ἡμετέρῃ σείσυνος κεϑάρῃ χαὶ ϑεσχέλῳ ὀμφῆ. 25 985. E 

4i τότ᾽ ἐσειβρομέουσα Τομαριὰς ἔκλυε φηγός, ἜΡΩΤΙ ΟΣ 

4r oi ὑτεοτροτείην .“4ργος ϑέτο νηὶ μελαίνῃ M 

Παλλάδος ἐννεσίησιν. ἀνηέρϑη δὲ μάλ᾽ ὦχα δ 
δούρατ᾽ ἐλαφρίζουσα, ϑοὴ δ᾽ ὠλίσϑανε τεόντῳ" (270) 
χαί οἵ ἐπειγομένη ϑαμινὰς ἐχέδασσε φάλαγγας, ΚΕ ΊΩΣ 

αἵ οἱ ὑπεὸ τρόχειν εἶντο μιῆς σχοίνοιο ταϑεῖσαι. 

ἐν δ᾽ ἀρ᾽ ἔβη λιμένας, χαροτεὸν δ᾽ ἀνεχάσσατο χῦμα" | 
ϑῖνες δ᾽ ἀμφέχλυσϑεν- ἐγήϑει δὲ φρέν᾽ ᾿Ιήσων, 

246 φύχεσσιν Hermann] φυχέεσσιν. — 2580 αὖϑις (sic) Wiel] eiév.— 251 ; ; 

τιταινόμενος Abel| τιτηνάμενος. — — 254 μινήιον (μενύηον) eodd. — — £55. — 
στερεοῖσιν Hermann] στερροῖσιν. — 260 ἀξ Heringa] αἰέν. — 362. 
χατὰ χόσμον Abel] χατὰ zóvrov. — 268 0to8 ἀποπρολ ἐποῦσαι Rühnken] | 
οἴρεα (ovora) προλισι. — ἐπέσπεο codd. — 2:64 σπέρχευ Hermann] σπέρ- 
χου.--- Φᾶσιν Heringa] πᾶσιν. --- - 271 ὑπὸ τρόπιν tivro Hermann] ὑπὸ τρόπε 
(ὑποτροπίη, ὑποτροπίην) κεῖντο. --- μιῆς Hermann] μιᾶς. — - 212 λιμέ- 

vag Hermann] λιμένος. — 273 φρέν᾽ Stephanus] φρένας. 
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3 | » 2 E - ἄλτο δ᾽ ἔσω νεὸς “4ργος, ἐφέσττετο δ᾽ αὐἰτόϑι Tiqvc, (215) 
, - 2 ΄ 

χαί οἱ ἐπεαρτέα ϑῆχαν ἀρηρότα “τορσύνοντες 215 
€ , Ὅς Δ... , NES 2 3» » » 
ἱστὸν τ 1«Ó οϑόνας- ἐπὶ ὃ avv οἴηχας ἔδησαν 

^ 2 , , ,! 5l. 
σερυμνόϑεν ἀρτήσαντες, ἐπτεσφίγξαντο δ᾽ ἱμᾶσιν. 

λιν 2 ον f£ k] ^ € , 

αὑτὰρ &tLO ἕχατερϑεν ἐρετμοὺς ἡτελώσαντο, 
2 , 

εἰσβαίνειν δ᾽ ἐχέλευον ἐτεειγομένους Miwwibqac: (280) 
- 2 , 1 

τοῖσιν δ᾽ 4icovtóqc ἔπτεα τττερύεντα τεροσηΐδα " 280 
, - P] - , 

Κέχλυτέ uev, βασιλῆες ἀμύμονες * Qv γὰρ ξιιοιγε 
€ , J, , , 

ἀνδάνει ἐν τερατείδεσσιν ἀρειοτέροισιν ἀνάσσειν. 
€ - 3 c - 

ὑμεῖς δ᾽, δντινά oi χραδίη ϑυμός τε μενοινᾷ, 
ς v X " 
ἡγεμόνα στήσασϑε, xci ᾧ φρεσὶ ττάντα μελύσει (285) 

4 T7 € 3$* , 
σημαίνειν, 0 τι δεῖ ῥέξαι ἔτεος ἠδὲ χαὶ ἔργον 285 

, 2 , ? ξ , A 4: - 
σεόντον ἐτειστελώουσιν ἀφιξομένοις v ἐπεὶ γαῖαν, 
» €&-5 , 2 » 2 ^ 3 , 

εἴτε χαὶ ec Κόλχους ἢ ἐς ἀλλοδαττοὺς ἀνϑοώστοις. 
^ ^ hi - AT j hj , * , , 

χαὶ γὰρ δὴ μοῦνον σὺν ἐμοὶ ττολέες τε χαὶ ἐσϑλοί, 
οἵ δα καὶ ἀϑανάτου ῥίζης γένος εὐχετάασϑε, (2390) 

M Ἂν , δ ' Ἂς. - τον A ΣΤῸΝ — 
ξυνὸν ἀνηρείιμασϑε σεύνον, χλέος Ogo ἂν ἀροισϑε. 290 
2 3 2f € , γ , , , 

αλλ οὐ OL χάρτιστον ἀρειότερόν TE γενέσϑαι 
€ - » 2.7. » ' 7 , 
ἬἩραχλῆος ἄναχτος οἴομαι" ἴστε χαὶ αὐτοί. 
“Ὥ, » 3 - [41 δ᾽ 2 , Ὕ T4 ? δ᾽ cr - 

ἧς epa - οἱ ἄρα 7τᾶαντες ἔσεηνξον. ἕν ἅμα φωνῇ 
, , » , ἊΝ 

φηγὸς ἐπέρροϑεεν, Sj ied UTLCKONUAFOR BIvE (295) 

izeló », 0 sagt ἐγ  &&0yog ἦεν ἑταίροις : 295 , 5 5 5 

ἀλλ᾽ οὐ πεεῖϑον ἄναχτα τεετενυμένον, ὅς δά οἱ δὴ 
Ἥρης ἐννεσίησι τετιμένον “4ἴσονος υἱόν, 

ΕΝ €N ^ 2 r t- 

ἢ δή οἱ χλέος ἐσϑλὸν ix ἐσσομένοισιν ὄπαζεν" 
ὅς ῥά οἵ αὐτὸς ἔνεσττεν ᾿Πίσονα κοίρανον. εἶναι (300) 
πεντήκοντ᾽ ἐρέτῃσιν ἀνὰ τραφερήν τε xai ὑγρήν. 800 
χαὶ τότε δὴ μάλα στάντες ἐστήνεον, ὡς ἐκέλευεν 
Ἡρακλέης, χαὶ ϑῆχαν Ἰήσονα χοίρανον εἶναι. 

215 ἐπαρτέα Schneider] Road — 284 φρεσὶ Voss] περί. — 
285 δεῖ Wiel] xsv. — 287 ἢ ἐς Hermann] x«l ἐς. — 288 μοῦνον 
Sanctamandus] μοῦνοι. — 293 ἅμα Heyne] ἄρα.---Ἕ- 294 φηγὸς Wiel] 

Λαός. — ἔπι χοίρανον Gesner] ἐπὶ χοίρανον (ἐπιχοίρ.). -τ 298 7 Her- 
mann] ὡς. -- 800 ἐρετμαῖσιν (ἐρετμοῖσιν) codd. 
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Huoc ὃ Ἡέλιος τὸν azr&tgttov αἰϑέρα τέμνων 
' 3 

ἵἕσεσεοις ὠχυτεόδεσσι χελαινὴν ἔντυε νύχτα, 
τῆμος ἐνὲ τερατείδεσσιν ἐμήτιεν 2digovog υἱὸς 

2 € , 

σείστιν iq ἡρώεσσι χαὶ ὅρχια συνϑεσιάων 
͵ 7 2 NL , , , : 

ϑέσθϑαι, Opp £uzrtÓm zravra φυλασσόμενοι τεετείϑοιντο. 
, - , 2 

xai τότε τοι,  ῆουσαῖε, φίλον τέχος “Αντιοφήμου, (310) 
- 2 , - 

σεορσῦναι u ἐχέλευε ϑοῶς ἱερήια καλά. 
2 - 3r Dus 

αὐτὰρ ἐγὼ ψιαφαρῇσιν ἐτε᾽ ηϊόνεσσιν ἔνειχα | 310 
EL IP - , PEEL , 2 , 3 2 

χᾶλα, τὰ v ἐκ δρυός ἔστι φερεσβίου" ἐν Ó ἂρ ὕτσεερϑε 
σευρχαϊῇ κατέϑηχα ϑεοῖς ἐτεινήχυτα δῶρα. 
χαὶ τότε δὴ χραντῆρα βοῶν τ:τεριμήχεα ταῦρον (315) 

2 r , Εν ζ 

'σφάζον, ἀναχλίνας χεφαλὴν εἰς αἰϑέρα δῖαν, 
Q3 *Y , t- 3 E: 

ζῳοταμών" “τυρὶ Ó αἷμα στέριξ χέον ἔνϑα xai ἔνϑα" 815 
» 2S. , , ! 

αὑτὰρ ἐπεὶ χραδίην ἐρύσας ττοττάνοισιν ἔϑηχα 
€ 3 2 - 2 - 

λείψας ὑγρὸν ἔλαιον, ἐπε αὐτῷ δὲ γλάγος ἀμνῆς. 
? /^ ^ 

qoc ὃ ἐχέλευσα ττερισταδὸν ἀμφιχυϑέντας (320) 
7 

δούρατ᾽ ἐπταμτεήξασϑαι ἰδ᾽ ἄορα κωτπτήεντα 
βύρσῃ τε σπελάγχνοισι τ᾽ ἐρειδομένους zaAdunst. . 320 - 
93; δ᾽ 2: D 2 , "s UAE - , , E 

ῆχα ὃ ἂρ ἐν μέσσῳ τεῦχος κυχεῶνος ἐρείσας 
2 , - , 

οστράχεον, τῷ τεάντα περιφραδέως ἐμέμιχτο" 
“ήμητρος μὲν σερῶτα φερέσβιος ἀλφίτου ἀχτή, ς (825) S3 
αἷμα δ᾽ ἐπὶ ταύροιο, ϑαλάσσης 9! ἁλμυρὸν ὕδωρ. 
στέψασϑαι δ᾽ ἐχέλευσα χύχλους ἐρόεντας ἐλαίης " « 12 4:885 
x«i τότε χρυσείην φιάλην χείρεσσιν ἐμῇσιν 
ἀμτελήσας χυχεῶνος ἐφεξείης ἐττένειμα, 
γεύειν ἄνδρα ἕχαστον ἐρισϑενέων βασιλήων. (880) 
συρχαϊῇ δ᾽ ἐκέλευον ᾿ήσονα λαμτεάδα ϑέσϑαι 

χεεύχης ἀζαλέης" ὑττὸ δ᾽ ἔδραμε ϑεσττεσίη φλόξ. 880 
δὴ τότ᾽ ἐγὼ σπερὸς χεῦμα τεολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης 

Gesner] ἐπεί. --- ἐρύσας Schneider] ϑραύσας. — 320 σπλάγχνοισί c 
Gesner] σπλάγχνοισιν. — ἐρειδομένους Schneider] ἐρειδομέναις. — —— 326 
ἐμῇσιν Hermann] ἐμαῖσιν. — 327 ἐπένειμα Sanctamandus]. ἐπένειμον. 

310 ἔνεικα Abel] ἐνεῖχα (ἐνῆχα). -- 312 πυρχαϊῇ Seidenadel] πέπλα ' 
(πολλά). — κατέϑηκα Seidenadel] παραχατέϑηκα. — 315 ζωοτάμον. 
eodd. — πυρὶ ὃ᾽ αἷμα πέριξ Hermann] περὶ δ᾽ αἷμα πυρί. -- 816 mi 



voU E. wu τε πόντου 
] | μάκαρες, xai ὅσοι ψαμαϑώδεας ἀχτὰς 

P ἁλιχροκάλους x«i Τηϑύος ἔσχατον Voc * 
μὲν πρώτιστα. 'χαλῶ πρέσβιστον ἁπάντων 

c πεντήχοντα κόραις “στάσησιν ἐρανναῖς * 
* ; χήν τ᾽ ἰχϑυόεσσαν, ἀπείριτον ᾿Αμφιτρίτην, 
ἢ ρωτέα χαὶ Φόρκυνα χαὶ εὐρυβίην Τρίτωνα 

- λαιψηρούς T ἀνέμους αὔραις utya χρυσεοτάρσοις 
(Oo ra τε τῆλε φανέντα καὶ ἀχλύα Νυχτὸς ἐρεμνῆς 

αὐγήν τ᾽ Ἠελίοιο ϑοῶν προποδηγέτιν t ἕσεστῶν, 
“δαίμονας εἰναλίους τε μιγαζομένους 1 ἥρωσιν 

|» ἀχταίους. τε ϑεούς ποταμῶν ϑ᾽ ἁλεμυρέα ῥεῖϑρα 
aeo τε Κρονίδην σεισίχϑονα, κυανοχαίτην, 

᾿ κύματος ἐκσεροϑορόντα μολεῖν ἐσειτάρροϑον ὅρκων. 
diui μὲν οὖν ἐσείκουροι ᾿Ιήσονος ἔμσεεδον αἰεὶ 

; ὠμεν σεροφρόνως ξυνῶν & ἐσεαρηγόνες ἄϑλων, 
E φοὶ νοστήσαιμεν éd σερὸς deua" ἕχαστος " 
p E  GvrSeaíac δηλήσεται οὐχ ἀλεγίζων 
* Ed ὑπερβασίῃ, τούτου δ᾽ ἐπιμάρτυροι ἔστων 
; tua Zn καὶ Ἔριννύες αἰνοδότειραι. 
0 ἐφάμην: οἷ δ᾽ αὐτίχ᾽ ὁμοφροσύνῃ χατένευσαν 

jc om QLG- δειμαίνοντες, ej μήναντο δὲ χερσίν. 

᾿ αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ὕμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρχον, 
τότε. γηὸς ἑῆς κοῖλον κύτος εἰσεπτέρησαν 
à τ E ὑσεὸ ge ζυγὰ τεύχε ἔϑεντο. 

zac 

3 

n v 

(360) 

360 

Pu 7s Luke: idi. — 881 πάσῃσιν Hermann] πάσαισιν (πασαῖ- 
ty) -—- ἔς 338 v Sanctamandus] δ᾽. — 341 τῆλε φανέντα Wiel] τηλε- 

. 842 ϑοῶν Gesner]zoóQy.— 841 ὄφρα Hermann] τόφρα. 
ὙΠ snae idcovoc. — 349 Zool scripsi pro ζωοί. — 

: 351 ὑπερβασίῃ Sanctamandus] 
358. αὐτίχ᾽ Hermann] αὖτις. - 359 παρὰ codd. — 

350 

r9 



, - ^ 2! 3 - (ei 

Ἥρη, Ζηνὸς ἄχοιτις, ἐπείγετο δ᾽ ἐς τελόον ᾿Αργώ. 

ῃ, , ^ ^ 3 , γᾷ, 24 : 

xci τότε δὴ λιγὺν ovoov ἐτειτεροξηχεν αῆναι 

[e WU MIX mu » , » - 4 , 

t Ó ἂρ ἐπε εἰρεσίην ἔτεεχον χεῖράς τε νόον TE — : 
2! M 7 P7 

ἄχμητοι. βασιλῆες, ἐτέτμετο δ᾽ ἄσστετος ἅλμη - 
2 VET CEPR ΕΣ , € ^ , 2f Δ΄ ἌΣ 

ἀφροῦ ἂμ οἰδαίνοντος ὑπὸ τρότειν ἔνϑα χαὶ ἔνϑα. 
τῆμος δ᾽ ἱερὸς ὄρϑρος az Ὠχεανοῖο ὁοάων 
ἀντολίας ἤνοιγεν, ἐφέσστετο δ᾽ ἠριγένεια 
ἡδὺ φάος ϑνητοῖσι χαὶ ἀϑανάτοισι φέρουσα" 

, ^ 3 

χαὶ τότε δὴ σχοτειαί τε χαὶ ἡνεμόεσσα χολώνη 
€ 2 2 2 , 

Πηλίου ὑλήεντος ἀτε ἠιόνος χατέφαινε. 
2] 2 , - 

Tiqvo ὃ ἀμτταύσας δολιχῆς οἰήια νηὸς 
ς 2 - 

τυτϑὸν ὑτε εἰρεσίησιν ἐχέχλετο χῦμα χαράσσειν᾽" 
E - - ) - ς , , 2 » M - 

χαὶ ῥὰ ϑοῶς αχτῇσιν υτεέδραμον" ἐχ Ó aoc νηὸς (e). Ἢ 
χλίμαχα δουρατέην λιμένων ἔντοσϑε χάλασσαν, 3 

7 

ἐχ δ᾽ ἔβαν ἥρωες ἹΠινύαι, τεαύσαντο δὲ μόχϑου. - 915 
- 3 M , 

τοῖσι δὲ μύϑων qoyev ὁμιλαδὸν ἱτετεότα Πηλεύς" 
E] - - 

) φίλοι, ἀϑρεῖτε σχοτειῆς τερούχοντα χολωνὸν 
μέσσῳ ἐνὶ τερηῶνι χατάσχιον, ἔνϑα τε Χείρων (880) 

, : "s 
ναίει ἐνὶ σττήλυγγι, διχαιότατος Κενταύρων, | 
[4] , 2^ o À , Ili ὃ ἘΣ 2 ? X fe RUE D m 

οὐ vroaqev «v Φολοὴν, Htvoov τ αἰτεξινὰ zaguva, . 880 . 
c - 43 
ὃς δα διχασττολίῃ γάνυται χαὶ ἀχέσμασι νούσων" 
3455 2 Y ὅν, , : ^ Y NT, 
αλλοτὲ ὃ αὖ Φοίβου χιϑάρην uera χερσὶν ἀράσσων, 

) ἢ λιγὺ ρὴν φόρμιγγα χελυχλόνου Ἕρμάωνος (385). 
o σεριχτιόνεσσι. διχαστεολίας ἀναφαίνει. 

τῷ óc καὶ ἡμέτερον κοῦρον Θέτις ἀργυρόσεεζα 385 
γήτειον, ἀρτιγένεϑλον, ἐν ἀγχαλίδεσσι, λαβοῦσα 
Πήλιον εἰνοσίφυλλον ἔβη, Χείρωνί τ΄ ἔδωχεν 

εὖ χαὶ ἐπισταμένως ἀγαπταζέμεν ἠδ᾽ ἀτιτάλλειν" (390) 
ὃν δή uot τεόϑος ἐσεὶ ττερὶ φρένα ϑηήσασϑαι, 

361 ἐπιπροέηχε νέεσϑαι codd. corr. Voss. — 371 δολιχῆς 
Hermann] διὰ γῆς (δισσῆς codd. dett). — νηός Hermann] χειρός. — 
313 ἀχτίσιν codd. — 378 ἔνϑα τε Hermann] ἐνθάδε. — 380 
ἂν Φολόην Wakefield] ἐν φολοῇ. — 381 γάνυται Abel] μέλεται. — 
᾿ἀχέσμασι Gesner] ἀχεύμασι. — 383 χελυχλόνου Abel] χελυχλόνον. — 
385 τῷ óc Hermann] τόφρα. 
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ἀλλά; φίλοι, πελάσωμεν emi σπτέος, ὄφρα ἴδωμεν 390 

E παιδὸς ἐμοῖο, καὶ ἤϑεσιν οἷσι χέχασται. 
Ὡς εἰσπτῶν. ἐξῖχεν ἀταρτειτόν : οἷ δ᾽ ἑἕπόμεσϑα. 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αἰλὴν εἰσήλϑομεν ἠεροειδῆ. (395) 
χαί ot κεχλεμένος μὲν em οὐδαίοιο χαμεύνης 
χεῖτο μέγας Kévravooc, ἀσεηρήρειστο δὲ πέτρη 395 

ἱσεσεείῃσιν ὁπλῇσι τανυσσάμενος ϑοὰ χῶλα. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος Θέτιδος χαὶ Πηλέος υἱὸς 

χερσὶ λύρην ἤρασσε, φρένας δ᾽ ἐττετέρττετο Χείρων. (400) 
ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἄϑρησεν ἀγαχλειτοὺς βασιλῆας, 
ἀσπτασίως ἀνόρουσε, κύσεν δ᾽ ἄρα φῶτα ἕκαστον" 400 
δαῖτα δὲ πόρσυνεν" μέϑυ δ᾽ ἀμφιφορεῦσι χομίσσας 
ῥωγαλέαις ἔστρωσεν ὑπὸ στιβάδεσσι πέτηλα" 
κλινϑῆναι δ᾽ ἐκέλευσεν, ἀδαιδάλτοις δ᾽ imi τελεχταῖς (405) 
χρεῖα χύδην προὔϑηχε συῶν ἐλάφων τε ταχειῶν" 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ξἐπεένειμε τεοτὸν μελιηδέος οἴνου. 405 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δόρττοιο στοτοῦ 9^ ἅλις ἔπλετο ϑυμῷ, 
χερσὶν ἐτπειχροτέοντες ὁμόχλεον, Ogg ἂν ἔγωγε 
δηρίσω Χείρωνι διωλύγιον χεϑαρίζων. (410) 
ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιϑόμην" πέρι γάρ μοι ἐττήλυϑεν αἰδώς, 
δτελότερον γεγαῶτα γεραιτέρῳ ἰσοφαρίζειν" 410 
μέσφ᾽ αὐτὸς Χείρων ἐλιλαίετο χαί μ᾽ ἀέκοντα 
ἠνώγει ζδοντ᾽ ἐριδαινέμεν εἵνεχα μολτεῆς. 

| σερῶτος δ᾽ αὖ Κένταυρος ἀείρατο “ηχτίδα χαλήν, (415) 

ἣν δά oL ἐν χείρεσσι φέρων ὥρεξεν ᾿Αχιλλεύς. 
ὃς δ᾽ ἄρ᾽ ἄειδε μάχην Κενταύρων ὀβριμοϑύμων, 415 
οὺς "accidat κατέπεφνον ἀτασϑαλίης ἕνεχα σφῆς, 

ὁ ὡς ραχλῆι χαταντία μαιμώοντες 
ἐν Φολύῃ δήρισαν" ἐπεὶ μένος οἶνος ἔγειρεν. (420) 

393 ἔπειτ Sanctamandus] ἐπ’ εἰς. — 395 πέτρην codd. — 
398 λύρην Hermann] λύραν. — 402 τ᾽ postóoy. delevit Hermann, — 
403 ἐπὶ Sanctamandus] ὑπό. -- πλεχταῖς  Wiel] πλαχταῖς. — 
406 ϑυμῷ Stephanus] ϑυμός. — 409 μοι ἐπήλυϑεν Voss] μὶ ἐπή- 
λυϑεν. -- 412 ἄδοντ᾽ Sanctamandus] ἀδων. — 414 ot Hermann] 

, im 416 σφῆς Hermann] σφῶν.-- — 418 οἶνος Perdrierius] οἴνου. 
| Í 2 
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αὐτὰρ ἔγωγε μετ᾽ αὐτὸν ἑλὼν φόρμιγγα λίγειαν 
ἐχ στόματος μελίγηρυν ἱεὶς ἀνέττεμτεον ἀοιδήν. 
χερῶτα μὲν ἀρχαίου χάεος μέλανα σχότον ὕμνουν, 
ὡς ἐπεάμειψυε φύσεις, ὡς τ᾿ οὐρανὸς ἐς σπετέρας ἤλϑε" 
γῆς τ᾽ εὐρυστέρνου γένεσιν πυϑμένας τε ϑαλάσσης" 
πρεσβύτατόν τε χαὶ αὐτοτελῆ τεολύμητιν Ἔρωτα, 
ὥς 8᾽ ἅτ᾽ ἔφυσεν ἅπαντα διέχριϑεν ἄλλο τερὲς ἄλλου" 
xci Κρόνον αἰνολέτην, ὡς τ᾿ ἐς Δία τερτειχέραυνον 
ἤλυϑεν ἀϑανάτων μαχάρων βασιλήιος ἀρχή. 
μέλστον 9^ δπλοτέρων μαχάρων γένεσίν τε χρίσιν τε" 
χαὶ Βριμοῦς, Βάχχοιο, Γιγάντων τ᾽ ἔργ᾽ ἀίδηλα, 
ἀνϑρώπων x Ouod oatvéany στολυεϑνέα φύτλην 
ἤειδον" στεινὸν δὲ διὰ σττέος ἤλυϑεν αὐδὴ 
ἡμετέρης χέλυος μελιχρὴν € ὕσεα -γηρυούσης. 
στείνετο δ᾽ ἄχρα κάρηνα χαὶ ἄγχεα δενδρήεντα 
Πηλίου, ὑψηλάς τε μετὰ δρύας ἤλυϑε γῆρυς" 
xat δ᾽ at μὲν πρόρριζοι ἐπ᾿ αὔλιον ἐρρώοντο 
πέτραι τ΄ ἐσμαράγουν, ϑῆρες δ᾽ ἀΐοντες ἀοιδῆς 

στεήλυγγος τεροττάροιϑεν ἀλυσχάζοντες ἔμιμνον * 
οἰωνοί τ᾽ ἐχυχλοῦντο βοαύλια Κενταύροιο 
ταρσοῖς χεχμηῶσιν, ξῆς δ᾽ ἐλάϑοντο χαλιῆς. 
αὐτὰρ ὁρῶν Κένταυρος ἐθάμβεε χεῖρ᾽ ἐπεὶ τεαλμῷ 
σευχνὸν ἐτεισσείων, οὖδας δ᾽ ἤρασσεν δτελῇσι. 
Τίφυς δ᾽ εἰσεττέρησε νεὼς ἄπτο, xai ῥ᾽ ἐκέλευσεν 
ὦχα περᾶν ΠΠινύῃσιν" ἐγὼ δ᾽ Guzavov ἀοιδήν. 
ot δὲ ϑοῶς ἤγερϑεν, ἔδυνε δὲ τεύχε ἕκαστος. 
σεαῖδα δ᾽ ἐν ἀγχαλίδεσσιν ἀνίσχανεν ἱτετεότα Πηλεύς, 
|. 421 μέλανα σχότον Abel] μελανήφατον. — ὕμνουν Schenkl (Vuvsov- | 
Wiel)vuvov.— 422 ἐς zx£o«cSteuchus]éozégac.— ^ 4237zwv9uévac Her- - 
mann] zv9u£va.— 425 ὅσσα v ἔφυσεν codd., corr. Wiel. — διέχριϑεν δ᾽ 
ἄλλο (vel ἄλλον) ἀπ’ ἄλλου codd.; corr. Voss. — 481 στεινὸν Stephanus]. 
στενόν. — 433 στείνετο Wiel] ἕστατο (ἔστατο). — 485 αἱ Her- 
mann] αἵ, — ἐρρώοντο Hermann] ἐθρώσχοντο. — 439 χεχμηόσιν 
codd. — 440 παλμῷ Wiel| xegmo.— Δ41 ἐπισείων codd. — —— 442 
εἰσεπέρησε νεὼς Stephanus et corrector libri Vindobonensis] εἰσεπέρησεν 
ἕως. — 443 περᾷν (sic) Pierson] παρά. — Μινύῃσιν Hermann] μενύαι- 

σιν. — ἀοιδήν Schneider] ἀοιδῆς. — 444 ἔδυνε Pierson] ἔντυνε. 

í » -— » Ὗ 

E. 
"1 3 “"- ? 

2 eaiuz i ὦν &d δ τὰς" ΡΤ. 



ραλήν DE xai ἄμφω gea OE 
ts κηλήϑη δὲ φρέν᾽ Apes, e 

Κώταυρος i ξῇ γέρας ὥτεασε χειρὲ (450) 
^ ξεινήιον t ὕφρα φέροιμι. E 

ER 
" 

€ 

| υρίδης. ἠρᾶτο, ie δ᾽ ἐπεχέκλετο στάντας, I 
jorov μὲν IMuvonoiv ἰδὲ κλέος ἐσϑλὸν ἀρέσϑαι (455) 5 
λοτέροις βασιλεῦσιν ex ἐσσομένοις μερόττεσσιν. E 
"Avrdo E δ᾽ ἐπεὶ ϑῖνα χαὶ ἐς νέα πάντες ἔβησαν, 455 3 
τροτέ otc ϑώχοισι καϑίξανον᾽ ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἐρετμοῖς 3 

ἐφαπλώσαντες ὑ ὑγρὴν ἅλα τύσιτον ἕκαστος t. 
d ὑπὲρ μέγα λαΐτμα δὲ τεόντου — - (460)ἡἨ,Ἠ) Es 

ἐπιζείων χαροπὴν λεύχαινε ϑάλασσαν. e 
du ἰη δ᾽ ἀπέχρυφϑεν ἄχρη καὶ “Σηπιὰς ἀχτή, 460 ὁ 3 

φ ἄνϑη ὁ δὲ Σκίαϑος, “Ἱόλοτεός T ἀνεφαίνετο σῆμα EN. 
, τλός $9 Ὁμόλη ῥεῖϑρόν τ᾿ ᾿Αμύρου ἁλιμυρές, E. 

δ: διὰ i πολλὴν. γαῖαν te μεγαλόβρομον ὕδωρ. (465) 
Ἄστου. δὲ βαϑυσχοστέλου σερηῶνας ἐρυμνοὺς SE 
(0v “Μινύαι χαὶ 49x δενδρώδεα κνημὸν 465 ^ 
apa T εἰρεῖαν ἰδὲ ζαϑέην Σαμοϑρήκην, , τῇ 

"9o xai ὄργια φρικτὰ ϑεῶν, ἄρρητα βροτοῖσιν, τῷ 

σ evo εἰσεττέρησαν ἐμαῖς ὑποϑημοσύνῃσιν (10 3 
μετὰ γάρ σφιν ὀφέλσιμον ἀνϑρώποισι ᾿ G3 

δὲ opel ἀβολεῖν πελωτῆρσιν ἕχάστοις. 40 0C 

dg 

φρέν Stephanus] φρένας. — 449 νεβρῆν Schneider] νεβρήν. — AP 
ρίδης Abel] φιλλυρίδης.--- 453 Μινύῃσιν Hermann] μινύαισιν. — A 

ἰασιλεῦσιν. ἐπ᾽ Gesner] βασιλεῦσι καί. — 455 ἐπεί δ᾽ Hermann] ἐπεί 
| 457 ὑγρὴν Jacobs] ὑπείρ. --- 458 δὲ Hermann] rs. — 460 P 

«iy Eschenbach] πεισαίη.--- 462 δ᾽ pro 9' eodd. — Ὁμόλη Eschen- —— 
( atn —7 Ἀμύρου 4A ἐμυρές Abel] 9 ἁλιμυρὲς ἐναύλου. --- 
de Hermann) ἵει. — 465 χνημόν  Wiel] inq — 466 

Ta d Eschenbach] πελλήνην. — σαμοϑράκην codd. 467 ὄργια 
"amandus] ὅρχεα (ὄρχεα). --- δὲ post ἄρρητα delevit Stephanus. d 
ἐμαῖς Hermann] Zuzc (ἐμῆς). -- 470 ἀβολεῖν Hermann] ἄμοτον. -- , 
on ichenbaeh] SANE: : 

9* Ke D 
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xv - ᾽ν ΝᾺ , ur ΡΒ. - — 
Σιντιαχαῖς Ó οφρύσσιν ἐχέλσαμεν ὠχίαλον νηῦν 
di : ? 2 9.2; ν 49. ΝΣ Q6 tod 41, 

ἤμνῳ ἕν ἡγαϑέῃ" vo9u πὲρ xaxa ἔργα μεμήλει 
, €t € , / 

ϑηλυτέραις" ct γὰρ OL ἀιστώσαντο συνεύνους 
- 2 ^r ANC NUS /, 

σφῆσιν ἁτασϑαλίῃσι, «ci ἡ χλυτὴ Υιυιμιτεύλεια 
€ 5 

ἑλδομέναις xgaiveoxe, γυναιχῶν εἶδος ἀρίστη. 
ἀλλὰ τί σοι σεερὶ τῶνδε πολὺ ὺν λόγον ἀμφαδὸν εἰτεεῖν, 
ὅσσον ἐφ᾽ ἵμερον. ὦρσεν ἀγαυαῖς «Τημνιάδεσσι 
Κύπρις ἐρωτοτρόφος ΠΠινύαις ἐς λέχτρα μιγῆναι. 

, c , » - 9 / 2,47 

φίλτροις Ὑψιτεύλην ἐρατοῖς ἐδάμασσεν Ιήσων, 
n 2 2! 2, N ? a 7 , 

αλλῃ Ó ἄλλος ἕμιχτο χαὶ ἐχλελάϑοντο πορείης, 
᾿) δ... ἃ , » - ἡ , 2. c 

δι μὴ αττοτροτείοις ἐνοτεταῖς ϑελξίφρονί 9. ὕμνῳ 
ἡμετέρῳ ϑελχϑέντες ἔϑαν ττοτὶ νῆα μέλαιναν IM 
εἰρεσίην σεοϑέοντες, ἐπτεμνήσαντο δὲ μόχϑου. (485). LE 

Ἔνϑεν ἐς “Ἑλλήσττοντον ὑπτηῴους φέρεν οὗρος, : : 

ἀχραὴς Ζέφυρος, στεινῆς ἀπτάτερϑεν ᾿Αβύδου 48ῦ | 
M V ote 92 

Ἴδην, “Ἰαρδανίην, Πιτύην v eni δεξί ἔχοντας, 
3! 

οὗ χαὶ ᾿Ἵβαρνιάδος Περχώτης v^ εὔσταχυν αἶαν | 
ἀργυρέαις "lowrroo ἐπειχλύζει σεροχοῇσιν. (490) 

5 E] 5 4, i 

aie ὃ ἐσειϑρώσχουσα ϑέεν πολυηγόρος Aoyó. SU RC Y 
2 ^ 3 M Li b] ,ὕ x ΣῪΝ 

αὐτὰρ ἐτεὶ ψαμάϑοισιν ἐχέλσαμεν: ἐν δ᾽ “ἄρα Τὶ ivo, 490 .— 
ἰϑύντωρ ἀχάτοιο, χαὶ ἀγλαὸς “4ἴσονος υἱός, Ned 
σύν v ἄλλοι Πινύαι γλαυχωτειδὶ Τριτογενείῃ D cx 

ox 2 ζ E : ϑῆχαν ἀείραντες βριϑὺν λίϑον: ἔνϑα τε νύμφαι (495) 
Du VS 

χρήνῃ vm ᾿Αρταχίῃ χαλὰ νάματα τελημμύρουσιν, 
c ΄ c y 3.4 ^ € ΄, | | 

ovveXa ot στελώουσιν ἀνὰ τελατὺν Ελλήσττοντον 495 
γ 2 , - 2f , 

εὐδιος ἀντεβόλησε μυχοῦ &vrooJe yarn, 
ς 2 

χύμασι ϑεινομένοις ὑττὸ χειμερίῃσιν ἀέλλαις, 
3 «2 - "3 

οὐδ ἐς γαῖαν ἔρειψψαν ἐυγνάμτετους ἀγχύρας. 
d 2 

ἔνϑα δὲ ττορσύγοντες ἐτεὶ χροχάλαις τεροὐχούσαις 

411 ὀφρύσσιν Hermann] ὀφρύσιν. — νηῦν Hermann] ναῦν. — | 433 —— 
οἱ Hermann] xs»v.— 481 9' ὕμνῳ Eschenbach] ϑυμῷ. — 483 ἐμεμνή-. 
σαντο codd. — 484 ὑπηῴους Wiel]&u ἠῴους.--- 486 Ἴδην Ruhnken] 
ἴλιον. — ἐπὶ δεξί᾽ Schneider] ἐπιδέξι᾽. — 487 Ἀβαρνιάδος Holstenius] 
ἀβαρνιάδας.--- 498 ἔνϑα τε Hermann] Zv9« δέ. — vv. 491 et 498 sedem , 
mutare iussit et ϑεινομένοις pro ϑεινόμενοι scripsit Wiel. 
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δεῖχενά τε χαὶ χλισίην δόρτεου μεμνήμεϑ᾽ ἕχαστοι. 500 
^ , , 2 , t. c 

δὴ τότε χεχλιμένοισιν ἔτεήλυϑε Κύζιχος vocc, 
7 

- ὃς “]ολιέων ἤνασσε ττεριχτιόνων ἀνϑρώττων, 
. Αἰνῆος φίλος υἱός, ὃν ἡ τέκε δῖα γυναιχῶν, (605) 

Εὐσώρου ϑυγάτηρ, nie καλλιπάρῃος" 
ὃς δα φιλοξενίῃ Muviagc ἐγέρηρεν ἅτεαντας 505 
᾿σφάζων ze τὲ μῆλα χαὶ εἰλίσεοδας ἕλικας βοῦς 

Es ἀγροτέρους τε σύας" δῶχεν δ᾽ ἔπει οἶνον ἐρυϑρόν᾽ 
᾿ς σῖτον δ᾽ ἄφϑονον. ἧχεν ἀτεοτελώουσι φέρεσϑαι (510) 
᾿ς χλαίνας τ᾽ ἠδὲ τάπητας ἐυννήτους τε χιτῶνας. 

1 ᾿ φίλατο δ᾽ a? παρεόντας ὁμηλιχίης ὃ ἕνεχα σφῆς" 510 
EO NE ῥα de! ἐν εἰλαπίνῃσιν Gua rex. 

"AAA Ov ἐς ᾿Ωχεανοῖο óóov βαπετίζετο Τιτάν, 
μήνη δ᾽ icu» &vayev μελαναυγέα ὕρφνην, (515) 
τῆμος ἀρηίφατοι χίον ἀνέρες, οἵ δα νέμοντο 
᾿ρχτῴοις ἐν ὕρεσσι τεϑηλέτες εἴχελα ϑηρσί, 515 
Τιτᾶσι βριαροῖς τ᾽ ἐναλίγχιοι ηδὲ Γίγασιν" 
$E ydo χεῖρες ἑχάστῳ ἀτε ὥμων ἀίσσοντο. 
οὖς τότ᾽ ἐσαϑρήσαντες ἀμαιμάχετοι βασιλῆες (520) 
ἐς μόϑον óouatvovrag ἀρήια τεύχε ἔδυνον. 
Xt δ᾽ οἱ μὲν σεείχησιν ἀμύνοντ᾽, ot δ᾽ ἐλάτησιν" 520: 
ἐν δ᾽ ἔπεσαν JHivigoi χατὰ σχοτόεσσαν ὁμίχλην. ᾿ 
οὕς τοι ἐσεειγομένους χτεῖνεν Zhióc ἀἄλχιμος υἱὸς 

τόξῳ ὀιστεύίων. σὺν δ᾽ Aivéog ὥλεσε τταῖδα (525) 
᾿ς Κύχζιχον, οὔτι ἕχών, ἀλλ᾿ ἀφραδίησι πεδηϑείς " 

— τῷ δ᾽ ἄρα μόρσιμον ἦεν ὑφ᾽ Ἡραχλῆι δαμῆναι. 525 
αἶψα δέ οἱ Mua χοίλης ἔντοσϑεν ἔβησαν 
νηὸς τευχήρεις, τεοτὲ δὲ ζυγὸν ἷζον ἕχαστος. 

- 

Τίφυς δὲ τερύμνηϑεν ἐττήτευεν, ἠδ᾽ ἐκέλευε (580) 

502 “]΄ολιέων Hermann] δολόπων. — 508 ἡ Wiel] ot. — 504 
Εὐσώρου 8. Αἰνήτη Eschenbach] εὐδώρου 9. αἰνίππη. — 507 

. ἐπὶ codd. — 509 χλαῖνας codd. — 510 φίλατο Gesner] 
EE φίλετο. — 511 εἰλαπίνῃσιν Hermann] εἰλαπίναισιν. — 512 ὅτ᾽ ἐς 
, Wakefield] ὅτε γ᾽. 515 τεϑηλότες Wiel] τεϑηπότες. --- 519 óp- 
^. «atvorrec Benicrt δρμαίνοντες. — 523 Alvéoc Hermann] αὖ νέον. — 
e ipi Baouuynocr eodd. 
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κλίμαχα γηὸς ἔσω ἐρίσαι xal πείσματα λῦσαι. 
ἀλλ᾽ οὔ οἱ λίοντο χάλοι, δεσμοῖσι δ᾽ ἀφύχτοις 
ὠχείης στροφάλιγγος ἀρηρότες ἐσφίγγοντο 
γῆα κατείργοντες. ϑάμβησε δὲ Ti ἴφυς ἀμύμων, 
ἄφϑογγος δέ οἱ ape “χερῶν οἰήια νηὸς 
oye" ov γάρ οἱ iÉAzerO χῦμα περῆσαι" 
“Ῥείη γὰρ χοτέεσχε δεδουτεότος &veza φωτός. 2 
ἀλλ᾽ ὅτε τερὸς μέσατον γυχτὸς προὔβαινεν ἀταρτπτὸς " 
ἄστρα rt τηλεφανῆ δῦνεν δόον ᾿Ωχεαγοῖο, rer 3 
f - , 

οσσε χυβερνητῆρος ἐττέστιχε νήδυμος ὕτενος. (610. — 
τῷ δὲ βαϑὺ χνώσσοντι ϑεὰ μενέδουττος Aii 
ἄγχι σεαρισταμένη σεαγνετήτυιια σήματ᾽ ἔφαινεν" 
ὧδε δ᾽ ἑμοχλήσασα ϑεηγόρον ἔννετεε μῦϑον" 

Εὕδεις, ᾿“γνιάδη, γλυχερῷ βεβολημένος ὕσενῳ, 
- ^ , , 

χῶμα περὶ βλεφάροισι λαβων᾽ ἀλλ᾽ ἔγρεο, Τίφυ, 
χέχλεο δ᾽ ἡρώεσσι μολεῖν ἐτεὶ γήνεμον ἀχτὴν 
γηὸς ἀττοτεροϑορόντας, ὅϑι ξένος ἐν ᾿᾽αμάϑοισι 

- 2 - 2f. 

χεῖται ἀττοφϑίμενος" τῷ OL χτέρεα χτερεΐξαι 
, € , , , 3 625 , M 

«ταμμήτειρα Ῥέη χέλεται γέρα, qÓ ἐτπειλοιβὰς 
- ς ^ 

«δοῦναι ὑπεοχϑονίοις, χαὶ δάχρυα λειβέμεν ὄσσων 
2 , , € mo e , , 

αἰδομένους Θέμιν ἀγνοτελῆ ξενίην τε τράτεεζαν" 
X» ὁ ἀέχων ἔκτεινε βαλὼν διὰ νύχτερον Ὀρφνὴν 

- € 

Ἡραχλέης: ϑυμὸν δὲ ϑεᾶς ἐχολώσατε “Ρείης. 
2 2c 3 - - 

ἀλλ᾽ οπότ᾽ ἂν ϑεσμοῖς ξεῖνον σεβάσησϑε ϑανόντα, 
B ir Vos 

*" er 

, ν b] 3 , : ΐ 

Δίνδυμον αὐτίχ᾽ ἔπειτα “Ρέης ἕδος εἰσαναβάντες (655) 3 
ἱλασμοῖς ἱεροῖς Γαίης ἀρέσασϑε ϑίγατρα, ; τ 

) M "d 
πείσματα δ᾽ ἀράμενοι τότε δὴ μνώεσϑε πσελόοιο. δῦδ τ 

e E - ^ , , » 5 * κ᾿ - 24 

Ὡς εἰττοῦσα ϑεὰ ττάλιν ἐτράττετ ἶσον OLOT(Q [ 
Φ ^ , , - 7 2 , - , 

ovoavov ἐσσυμένη. τοῦ ὃ αὐτίχα χῶμα χεδασϑη" 

* 

τς τὰ οὐ να, έσεοιν τς 

529 λύσαι codd. — 535 φωτός Wiel] λαοῦ. — 538 χυβερ- 

γνητῆρος ἐπέστιχε Schneider] χυβερνήτῃ προσεπέστιχε. — 540 πανε- 
τήτυμα Dorvill] παρετήτυμα. — 548 λαβών Wakefield] DES -— 
547 70 ἐπιλοιβὰς Ruhnken] ἠδὲ τι λοιβάς (ἠδ᾽ ἔτι λοιβάφ). 
549 ἀγνοτερῆ, codd. — 552 ὁπότ᾽ ἂν scripsi pro ὅπόταν. 

PI 

ἧς 



osa xai pe B ieu ἐν ὑπενώοντας, 
χῇ ὑστοτρομέων - ἄφαρ ἡρώεσσι δ᾽ ὀνείρου 560 

Yr τεᾶσιν ἔνισπτεν. ἐπειδρομάδην ἀγορεύων. 
oí ἤγερϑεν, iv ἠόνα δ᾽ ἄλτο ἕχαστος. : 

κατ᾽ ὀρφναίοιο σεύλου χρυσήνιος Ἠὼς (565) 
Muy ἤνοιγεν, ἐδέχνυτο δ᾽. οὐρανὸς ὕρϑρον᾽ 

ὲ τότ᾽ ἀριστῆες Τηινύαι νέχυν εἰσενόησαν ; 565 - 
nott χαὶ κονίῃ χεεταλαγμένον: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλοι A 
ἤιοι à Lid ἔκειντο, τεελώρια σώματα ϑηρῶν. ὯΝ 

δ μὲν βασιλῆα “εερισταδὸν ἀμφιχυϑέντες (570) 9: 
ΡΣ οὶ εὐξέστοισιν i ὑσεὸ τελαχέεσσιν ἔϑηχαν, | 
dus pes τύμβον ἔχευαν, ἐδωμήσαντο δὲ σῆμα, : 570 

D αἶψα χόμιζον, i ἔντομα πορσύνοντες à δ 

: CÓ ERIT χαὶ ἐμοῖς ὕμνοισι γεραίρων. 55 
υὑτὸς ὁ di σονίδης προὐϑήχατο σεᾶσιν ἄεϑλον, | ροῦν. 
PK ἐπ᾿ ἀγῶνος ἑταίροις ἔμμεν ἄεϑλα, | 

f. τά οἱ σεύρεν Ὑψισύλη «Τήμνοιο φέρεσϑαι. — (580) 
34 Me: μὲν δῶχε πάλης γέρας ἀμφικύπελλον. ᾿ 
ions ὑσέον Medis à ἔχειν" Πηλῆι δ᾽ ἔδωχεν ὌΝ 580 

| παγκρατίου δῶχεν γέρας "ed (585) 
ὕρξον κρητῆρα σταναίολον ἱσεπτασίης δὲ : 

ὁρι χρυσείων φαλάρων ττολυτεχνέα χόσμον * Sap τὴν 
αχ ie δὲ τάπτητα διανϑέα δῶχε φέρεσϑαι 

: » Πολωδεύκει" ὃ γὰρ χλυτὸν ἤρατο vixog. 

E ἀυτμῆ, TEE — 566 δ᾽ ἄρ᾽ Hermann] γάρ. — 567 ἄμμιγ᾽ 
a] ἀμφίς. — 569 ὑπὸ πλακέεσσιν codd. dett. pro ὑπὸ πλατέεσσιν. — ὁ ὁ 
15 ᾿ λοιβὰς Sanetamandus] λοιβαῖς. — 581 ἄσσοντι Wiel] 940- —— 

583 παγχρατίου Gesner] παγχρατίοιο. — 585 Κάστοι 
586 διανϑέα Voss] λειανϑέα. 5E 
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αὐτὸς δ᾽ εὐχαμστὲς λάβε οἵ τόξον χαὶ ὀιστούς, — 
τειγύμενος δέ οἱ ἥχε βέλος, τὸ δ᾽ ἀττέσιτατο τηλοῦ" 
δῶχε δ᾽ do iso JMuwvàv λόχος εἵνεχα τιμῆς 
σελέξας εὐανϑῆ στέφανον τανυφύλλου ἐλαίης. 

αὐτὰρ ἐμοὶ μολστῆς γέρας ὥττασε δῖος ᾿Ιήσων 
ἐμβάδα χρυσείῃσι, τιταινομένην τετερύγεσσι. 
λῦτο δ᾽ ἀγών, φήμη δὲ διέσετατο δώματος εἴσω 

Κυζίχου οἰχομένου: τοῦ δ᾽ ὡς xe σύγγαμος αἰνή, 
στήϑεα ὀρυτετομένη λίγ ἐκώχυεν, ἀμφὶ δὲ δειρὴν 

ἁψαμένη μήρινϑα βρόχῳ ἀπτὸ ϑυμὸν ὕλεσσε. 

γῆ δ᾽ ὑπτοδεξαμένη συλαχὶ δάκρνα πίδακος ἧχε 
βλύζουσ᾽ ἀργυροειδὲς ὕδωρ στέτρης ἀτεὶ λισσῆς 
ἀέναον: Κλείτην δὲ στεριχτίονες χαλέουσι. 
χαὶ τότε δὴ βασιλῆες ὀνειροπτόλον διὰ χεύστιν 
κχγημὸν ἔβαν ζάϑεον χαὶ “ἹΠινδύμου ἀχρώρειαν, 

ὄφρα x& μειλίξαιντό οἱ εὐοίνοις ἑπιλοιβαῖς 
“Ῥείην πρεσβυγενῆ, ϑυμὸν δ᾽ ἀλέοιντο ἀγάσσης. 
αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην, φόρμιγγα δὲ χερσὶν ἄειρον" 
"Moyoc δ᾽ «v9 ἵκανε λισεὼν εὐεργέα ie, 
ὃς ῥα τανυφλοίῳ ἐλάτῃ ἀμφισελεχὲς id ἔρνος 
ἀμπέλου αὐαλέης ὀξεῖ ἀπτέκερσϑ σιδήρῳ" 
ξέσσε δ᾽ ἐπισταμένως βρέτας ἱερὸν ἰδμοσύνῃσι, 

μίμνειν ἔμστεδον αἰὲν ἐστ᾽ ἑσσομένοις. ἀνϑρώποις" 
λάεσι δ᾽ οὐτύχτοις δωμήσατο οἶχον ἀνάσσῃ.. τὸν 
ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἐττειγόμενοι Moria — μέγα δ᾽ ἔξοχα πάντων — (615) 

«ἰσονίδης — λιϑάχεσσιν ἀρηρότα βωμὸν ἔτευξαν, AY 

ᾧ ἔτει ταυροϑύτους λοιβὰς ηδ᾽ ἱερὰ χαλὰ 
δέξαν ἀριστῆες " σττονδῇσι δὲ τέρτεετο “Ῥείη. 615 

588 λάβε oi τόξον καὶ Hermann] λάβε τόξον ἠδ᾽ ἄρ.--- 590MwvorAbel] — 
μιγύης. — 593 χρυσείῃσι Slothouwer] χρυσείην γε. — 599 πέτρη. 
ἀπὸ λισσῆς Wiel] κρήνης ἀπὸ μέσσης.--- 600 KAsivnv Gesner]zAsuaWrv.— —— 
602 ἔβαν Wiel]| ἐπί. --- Δινδύμου Hermann] δίνδυμον. — θ08 ob —— 
εὐοίνοις Hermann] εὐοινίστοις. — 604 ἀνάσσης Stephanus] ἀνάσσῃ. — — 
607 ὅς ó« Hermann] ὥς χε. — τανυφλοίῳ ἐλάτῃ Hermann] τανυφλοίυ — 
(τανυφύλλου) ἐλάτης. — 614 ἐπί codd. — 615 σπονδῇσι δὲ τέ  — 
zero Hermann] σπονδαῖσι δ᾽ ἐτέρπετο. | 
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E: αὐτὰρ à ἤνωγον κλῇσαι ϑεὸν ηδὲ 7ερῆραι, 
ὄφρα xev ἀντομένοις νόστον μελιηδέ᾽ ὀττάσσαι. (620) 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ϑυέεσσι λιτῆσί τε γουνασάμεσϑα, 
"Aon zrori νῆα κατήλϑομεν. ἐν δ᾽ ἄρα Tigvs 
ἥρωας πρύμνηϑεν ἐχέχλετο: σὺν δ᾽ ἄρα ττάντες 620 
ἐσσύμενοι ϑώχοισιν exci σεροτέροισι κάϑιζον 
βάντες ὑπτὲρ τοίχοιο χαὶ εἰρεσίης μνώοντο. (625) 
ἀτεροφάτως δ᾽ ἀττὸ γῆς στρεπτοὶ λύοντο χάλωες, 

, 3 ue , ^ 952.2 M , 2! 

σεείσματα ὃ ἡττλώϑη" *ocwrvov ὃ ao Ζινδύμου c*ong 
27 3 “ὦ CE 2 , 

txu£vov ovoov ἐφῆχε Pém λιτεαροχρήδεμνος. 625 
ἡμεῖς δ᾽ avv ἐπεὶ νηὶ γεράσμια τεέμττομεν ἱρὰ 
βωμὸν ἐτειστέινναντες ἐτε᾽ ἐσσομένοισι τευϑέσϑαι ' (630) 
Πεισματίῃ, τόϑι τεείσματ᾽ ἐεργομένης λύϑεν ᾿,4ργοῦς. 
Αὐτὰρ imei δ᾽ ὀϑόνας &wdrov τελήρωσεν ἀήτης, 

ϑῦνε διατερήσσουσ᾽ ἁλιμυρέα κύματα πόντου, 680 
Mota δὲ σχεδόϑεν τεταραμείβετο “τείρατα γαίης" 
αἶψα δὲ Ῥυνδαχίδας τεροχοὰς ἤμειτ"ε ϑέουσα, (635) 
χαλούς v ἐς λιμένας ψαμαϑώδεας εἰσεττέρησε, 

, 2 - , M - 

χέλσε δ᾽ ἐπ᾿ αἰγιαλῷ: περοτόνοις δ᾽ ii χεῖρα βαλόντες 
« , , M 2 Ἄς - 2 

ἱστία μηρύσαντο χαὶ ἀμφ᾽ ἱμᾶσιν ἔδησαν, 635 
χλίμαχα δ᾽ ἐξώχειλαν ἐπὶ χϑονώς, 8» δ᾽ ἔβαν αὐτοὶ 
σίτου x«i τεόσιος λελεημένοι - ἀμφὲ δὲ χνημὸς (640) 
2 , - 

zAoyárSov χατέφαινε βαϑυσχόττελοί τε χολῶναι. 
Ἥ, χλέ δ᾽ γ , 2 “Ὁ pÀ. , , /À - 

Ὁαχλέης Ó ἠστείγετ àv ὑλήεντας ἐναύλους 
, 2 , ? ^ , 5 , 

τόξον ἔχων :“ταλάμαις ἰδὲ τριγλώχινας οιστοῦς, 640 

ὕφρα xe ϑηρήσαιτο, “πόροι δ᾽ ἐπεὶ δόρτεον ἑταίροις 
ἢ σύας, ἢ πόρειν χεραήν, ἢ ἄγριον αἶγα. (645) 

- à 2 , c δ } ^ 

τοῦ ὃ ἀφαμαρτήσαντος Υλας ἐξίχετο νηὸς 
λάϑρη ἐσειστεό * σχολιῆς δ᾽ ἀλίτησεν ἀταρττοῦ λαϑρη μενος" σκολιῆς ὃ αλίτη 0 

, j ^ , ee 

ὕλῃ &vL τελαγχϑείς, £v δὲ σττέος qAv9e νυμφῶν 645 
λεμναίων- at δέ σφιν ἐσαϑρήσασαι ἰόντα 

. 622 τοίχοιο Sanctamandus] ϑώχοιο.-- — 623 στρεπτοί Pierson] λεπτοί. --- 

628 Πεισματίῃ Hermann] πεισματίης. -- 632 Ῥυνδαχίδας Abel] óvr- 
éaziovc.— 6372v5guócSanctamandus] χναμός.--- 688 ὀργάϑου codd. — 
645 ἔνεπλαγχϑείς Gesner] ἐριπλαγχϑείς.--- 646 AuuvaiovHermann]Aucvazíóor- 

(C1 
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26 APDONAYTIK A. 

χοῦρον ἔτ᾽ ηίϑεον, χατερύκαχον, ὄφρα σὺν αὐταῖς 
ἀϑάνατός τε πέλῃ χαὶ ἀγήραος 1 ἤματα στᾶντα. 

ἀλλ᾽ ὅτε πρὸς μεσάτην ἠῶ τρέττεν ὠχέας ἵτετεους 
2 , ^ Ju » » 3 ; 
Ἠέλιος, χραιτενὸς Ó ἐξ οὔρεος ἔτενεεν ovooc, 660, Ὁ 

ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ἀργενναῖς ὀϑόναις, ἐγεγώνεε Τίφυς 1 

γηὸς ἔσω σπεράαν, ϑινὸς δ᾽ ἐχ πείσματα λύειν" (655) Ὁ 
οἱ δὲ κυβερνητῆρος ἐφημοσύνῃσι σείϑοντο. 
Εἰλατίδης δ᾽ ἀνὰ χερῶνα ϑοῶς Πολύφημος ἔβαινεν, 

ὄφρα κεν Ἡραχλῆα ϑοῶς ἐτεὶ νῆα χαλέσσαι" 655 
ἀλλ᾽ οὔ oi ξύμβλητο" μολεῖν δέ οἱ οὔτι στέτερωτο 
Φᾶσιν χαλλίροον μένος ὕβριμον “Ηραχλῆος. (660) 

3— A c - λ M , , 5 
«υταρ υὑττηῷοι. λυγρὴν ξττερήσαμεν ciav, 

27 2» , c , 27 

ἔνϑ' “μυχος Βεβρύχεσσιν ὑτεερφριάλοισιν ἄνασσεν" 
ὅστε Πανομφαίου Ζηνὸς ϑέμιν οὐχ ἀλεγίζων 660 Ὁ 
ἀϑλον ἐσεὶ ξείνοισι σπεριχτιόνων ἀνϑρώτστων, 

ὅστις imi σταϑμοὺς ηδ᾽ ἀστεμφῆ δόμον ἵξοι, (665) 
ϑήχατο τευγμαχίης ὑττερότελου πειρηϑῆναι. 

τοῦ μὲν &g ἠίστωσε βίην χρατερὸς Πολυδεύλης 

τύψας ἀτεροφάτως χεφαλὴν σχληροῖσιν ἱμᾶσι" 666 — 
λαοὺς δ᾽ αὖ Βεβρύχων ΠΠινύαι χαλκῷ Q χατένηραν. d 
ἔνϑα δ᾽ ἀφορμηϑέντες oz. εἰρεσίῃ τε χαμόντες (010) 

- 2 - 

Βιϑυνῶν μέγα ἄστυ βαϑείη κέλσαμεν ἀχτῇ 
- Li 

στεεύδοντες τεροχοαῖς, ἠδ᾽ ἐν νιφεταργέσιν ὕλαις 
. ἕσπεροι αὐλισϑέντες ἐφοπλίσσαι μέγα δόρττον. 670 

ἔνϑα zv αἰνόγαμος Φινεὺς ὑτεερήνορι ϑυμῷ 
δοιοὺς ἐξαλάωσε γόνους, τεροβλῆσί τε πέτραις (675) 

' cr 2f , c , 2 ϑηρσὶν ἕλωρ πορούϑηχε γυναίων εἵνεχα φίλτρων 
2 - 3 3 2, 

τοὺς δὲ χαὶ ἀσχηϑεῖς x«i οπεωτεότας αὕτις ἔτευξαν 

649 τρέπεν Voss] φέρεν. — 651 ἐγεγώνεε Τίφυς Wiel| τῖφυς 
9 ἐγεγώνει. -- 655 χαλέσσαι Eschenbach] χαλέσσοι. — 656 
δέ Hermann] γάρ. — 657 φάσιν codd. — 658 ὑπηῷοι Ruhnken] 
im ἤφοι. --- ἐπερήσαμεν Hermann] ἐπεράσσομεν. — 664 τοῦ et βίην ^ 
Hermann] τόν et βίῃ. — 668 τὸ μέγ᾽ (μέγα) ἄστυ codd, — 669  . 
νιφεταργέσὶν Schneider] »ιφαργέσιν. — 610 ἐφοπλίσσαι μέγα Hermann] 
ἐφοπλισσώμεϑα. — 6:3 ἕλωρ Ruhnken] ἑλών. 



κλυτοῦ Bo opéo ᾿Φινεὶ δέ οἵ ὥττασαν ἄτην 
λέοιο χότου, φωτὸς δ᾽ ἀπτενόσφισαν αὐγάς. 

dg ἐπεὶ ζαμενὴς Βορέης στροφάδεσσιν ἀέλλαις 
ας ἐχύλινδε διὰ δρίμα τευχνὰ val ὕλας 

; ovis, fva χῆρ᾽ ὀλοὴν x«i στότμον ἐτείστεη. 
| ὑτὰρ ἐπεεὶ Φινῆος ᾿.21γηνορίδεω χατέλειστον 
ἱ ^» ὑπεὲρ μέγα λαῖτμα ϑαλάσσης ἐξιχόμεσϑα 

γχοῦ Κυανέαις πέτραις, Gg μοί στοτὲ μήτηρ 

E OW BE ἀνέμων ἀργῆσσιν XP 
SU πίπτουσιν ἐπ᾽ ἀλλήλῃσιν ἰοῦσαι" 

οὗτος δ᾽ ἂμ πέλαγός τε χαὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἵχανε 
yv vuuévoto κλύδωνος ὀρινομένης τε ϑαλάσσης 

ιατι σπαφλάζοντι" τερίβρεμε δ᾽ ἄσστετος ἅλμη. 
: E ἐγὼ cioe] τάδ᾽ az γλώσσης ἀγόρευσα, 

-680 

(685) 

685 

(690) 

A eye Bocdlavroc ἐπαχνώϑη φίλον ἤτορ, (695) 
ο΄ ἐν στέρνοισι. δὲ χεῦϑεν, & οἱ τελέεσϑαι ἔμελλε, 
7l μοῦνος, ἀφ᾽ ἡρώων᾽ ἀλλὰ γλαυχῶτεις ᾿4ϑήνη 

“Ἥρης ἐννεσίῃσιν ἐρωδιὸν ἧκε φέρεσϑαι 695 
ἄχρην i ἱστοχεραῖαν᾽ 05 ,ἀσχαλόων vert UNO, 
nén σεέτραις δ᾽ ἐν μυχάτῃσιν ὑτεὸ στετερύγεσσιν ἀερϑεὶς (100) 
Ἷ 3n jon * ταὶ δ᾽ αἶψα χραδαινόμεναι ἑχάτερϑεν 
σύμπεσον ἀλλήλῃσι χαὶ οὐρῆς ἄκρον ἔκερσαν 

|. Opt oc * πεερὶ δέ σφιν ἐτώσιον ἠρείσαντο. 100 
Tig vc δ᾽ ἐχσεροφυγόντος ἐρωδιοῦ αἰπὺν ὕλεϑρον 

x μὲν d ηρώεσσιν ἐκέκλετο" τοὶ δ᾽ ἀΐοντες (705) 
ὃ cim ϑοὰ χύμαϑ᾽ ὑπ᾽ εἰρεσίῃσι χάρασσον. 
ΓΕ Τ᾿ 615 Βορέω Βορέω Hermann] βορέου.--- 680 Ἀγηνορίδεω κατέλειπον Abel] ἀγη- 

- “γορίδαο λιπόντες. — 684 ὑπάλυξις Schneider] ἐξυπάλυξις. -- 685 
χραδαινόμεναι Wiel] κατειρύμεναι. --- ἀργῆσσιν Hermann] ἀργῆσιν.---ὀἨ 686 
ἀλλήλῃσιν Hermann] ἀλλήλαισιν. -- 689 περίβρεμε δ᾽ Sanctamandus] 
ἐριβρέμει. --ὀ 691 ἔπι χρούειν Bergk] ἔπειϑ᾽ δρόειν. -- 691 μυχά- 
a Βογοιβαι] μυχάταισιν. — 698 δινήϑη Stephanus] δινεῖτο. — 

τ Κ' 



APTONA YTIKA. : 

αὐτὰρ ἐγὼ μολεεῇσι παρήπαφον ἡμετέρῃσι 

σεέτρας ἡλιβ jerovg* αἵ δ᾽ ἀλλήλων ἀπόρουσαν" 
«vua δ᾽ ἀγερρόχϑησε" βυϑὸς δ᾽ ὑποείχαϑε γηὶ 
ἡμετέρῃ σείσυνος χιϑάρῃ διὰ ϑέσχελον ὀμφήν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σεορϑμοῖο zara στόμα καὶ διὰ πεέτρας 

Κυανέας ἤμει We λάλος τρότεις, αὐτίχ᾽ ἄρ᾽ αἵ γε 
βυσσόϑεν ἐρριζοῦντο, καὶ ἔμτεεδον αἰὲν ἔμιμνον. 710 

c - 7 z - 1 
οὕτω γὰρ JMoioet v&Ó ἐπεχλώσαντο βαρεῖαι. 

Καὶ τότε δὴ σροφυγόντες ἀδευχέα τήματ᾽ ὀλέϑρου (115) 
Ῥηβαίου σεροχοὰς ἀχτήν 9^ ἱχόμεσϑα Mékawvav Y 
γῆσον ὑτεὲρ δολιχὴν Θυνηίδα, τῆς ἀπτάτερϑεν ὃ 

Τέμβριος ἰχϑυίεις ϑαλεραῖς τελημμύρεται ὕχϑαις, . 
Σαγγάριός ϑ᾽, ὃς χύματ᾽ ἐτειτρέχει ᾿“ἀξείνοιο. MES 
ἀλλ᾽ ὅτ ἐστ᾽ αἰγιαλὸν ἐσπεενισσόμεϑ᾽ εἰρεσίῃσιν, (120) Δ Σ 
ἀμφὶ xoi ῥέεϑρον ἐχέλσαμεν, (Q ἔσει λαοῖς 

χραῖΐνε «“1ύχος ποταμοῖο φερώνιυ μος, óc δ᾽ ὑπτέδεχτο 

Pe Q 

AW IUE ET AL. τ χ P Vh VIT. £3 

ἥρωας Ἵπινύας, ξενίῃ δ᾽ ἐγέρηρε τραττέζῃ, 120. 

φίλατο δ᾽ αὖ γύχτας τε χαὶ ἤματα συνεχὲς αἰεί. T4 

ἔνϑα xai αἶσα χατέσχε χαταφϑίσϑαι δίο φῶτας, (725) 
3 - - 

«Αἰολίδην ᾿ἸἸδμωνα κυβερνητῆρά τε Τίφυν. 
- ^ ^ - Ψ - 

τοῦ μὲν δὴ χατὰ σῶμα λυγρὴ ηἠρείσατο νοῦσος, 
“ E 34 - E m » Zh τὸν δὲ χατέχτανε ϑήρ, σῦς ἄγριος: ἂν δ᾽ ἄρα τοῖσι (25-127 

E » ^d atu. 
τύμβους χευάμενοι :τολεὴν ἐτεενισσόμεϑ᾽ ἅλμην ΤῊ 
P] c » 

«4γχαίῳ τείσυνοι" τὸν γὰρ φάσαν ἴδριν ἅπταντες (180) 
, , , , 

ναυτιλίης σφετέρῃσι δαημοσύνῃσι χεχασϑαι. 
N , ΕῚ t * 

αὑτὰρ ὁ “τηδαλίων οἴήια λάζετο χερσὲ S 

γῆα χατιϑύνων ἐπεὶ Παρϑενίοιο ῥέεϑρα, 2080 2T- 
i utt δὴ Κι ÀÀ , , 2 "e , E λέ Ὁ y A 

ov δὴ Καλλίχορόν μιν ἐτεωνυμίην καλέουσιν, | Es 

113'PnBalov Gesner]'Pr «vov. — προχοὰς ἀκτήν 9" ἱχκόμεσϑα Μέλαιναν 
Brunck] προχοαῖσι μέλαιν᾽ ἐξικόμεϑ᾽ ἀχτήν. — τιθ Ἀξείνοιο Gesner] ὧν : 
εὐυξείνοιο. — 120 ἐγέρηρε Pierson] $xéószro.— 721 φίλατο Gesner] : 1 
φίλετο. — 122 χατέσχε Schneider] παρέσχε. — . 723 Αἰολίδην Wiel] S 
«uzxvziónv. — | 125 τὸν δὲ κατέχτανε Abel] τὸν δ᾽ ἔχτανε. --- ἂν δ᾽ ἄρα : "ἢ 
Sanctamandus] αὐτὰρ 0. — τοῖσι Wiel] τοῖσγε. -- 7136 ἐπενισσόμεϑ EC 
Hermann] ἐπένησαν. --- ἅλμην Sanctamandus] ϑῖνα. — —— 129 0 Schneider - 
addidit. — 731 ἐπωνυμίην Sanctamandus] ἐπώνυμόν ot. 



E: Jot: οισιν à &yb f ES CHERAPÉN din 
᾿ ἄκρην, προβλῆτα παρατελώσαντες ἔθημεν 

φλαγόνων, τήν οἵ τεαράμειιμε ϑέουσα 
ἜΝ ) ὑπὲρ μέγα λαΐτμα τ Καραμβίην δ᾽ ἵχει᾽ ἄχρη, ὀ 135 
lg ii μὸν χέεται “4λυός τε ῥέεϑρον 

: e ἐπειϑρώσχουσι ΤΡΟΥσθΟΣ ἀντίον ἄρχτου 
ρα Θεμισκύρης “Ιοιαντίδος * 
χι δ᾽ ᾿“μαζονίδων δαμνίσεττων ἄστεα χεῖται, 140 
XdÀvfBeg Τιβαρηνά τ᾽ ἔϑνη λαοί ve Βέχειρες 

Μοσσύνοισι zrédov σπτεριναιετάουσι. - (145) 
ιὰ δ᾽ ἐπιτελώσαντες ἐχέλσαμεν αἱ ἰγιαλοῖσιν, | 
8. Παχριέες Π͵αριανδυνοῖσιν Guovgot. 
δέ TOL. Ἑλίκης δολιχὸς σεαραχέχλιται αὐχήν, 745 

9 ὑπτωρείῃσιν, ἐτεὶ προβλῆσι χυχλοῦνται 

ἴς dtd eid μυχὸν εὐρέα πόντου" (150) 

ires χλυτὰ φῦλα χαὶ Ἡνιόχων χαὶ ᾿4βάσγων᾽ 

E » Jv ρων Χινδαίων τε “Χαρανδαίων Σολύμων τε, 

2 σσυρίων τε λεὼν τρηχύν v. ἀγχῶνα Σινώπης, 
) Φίλυρας 'Ναττάτας τε «ci ἄστεα τουχνὰ Σατεείρων * 455 

7) Gesner] ἐπί.--- .133&zgyvHermann]ézoav.— 136 ἔπι Schnei- 
vi. — χέεται Hermann] χεῖται. --- 181 πολλόν Wesseling] dido" 

d αλόν Abel] αἰγιαλόν. -- 138 νέρϑεν codd. pro νέρϑε δ᾽. 

; κύρης codd. — Δοιαντίδος Gesner] βοιατίδος. —  Lacunae 
DOCERE NES, 

posuit pro verbis ἅψεα κεῖται e versu sequ. temere repetitis. — 

ε Βέχειρες Stephanus et miniator codicis Vossiani] λαοί 
142 Μοσσύνοισι Hermann] μγνημοσύνης (codd. dett. 

.— 143 βαιά Hermann] λαιά. — 744 Mazpiéec 
] μάχροι (uevo0) ἔσαν. — 7148 ἔνϑα 9' Schenkl] ἔνϑα δ᾽. — 

Hermann] σύμης. --- καὶ εὐδάλεες λειμῶνες Hermann] 

€ codd. — 751 Af«cyov Hermann] ἀραξῶν. — 

du «ἰγιαλὸν δίνας ἁλεμυρέας ἕλχον. (140). 

E DUM Τάναϊς τε δέουσιν" "90 Ὁ 

᾿ ὃν παραμειβόμενοι μυχάτοις ἐχεεσελείομεν ὅρμοις (105) ^3 

σχουσι Hermann] $z09000z0vct. — βαρηάδος (βαριάδος) codd. — - 

v εὐθαλέα λειμών. --ὀ — 149 Ἀράξεω Hermann] ἀράξου. — - 
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80 APDONAYTIKA. 

Βίζηρας v. ἐπεὶ τοῖσιν io ἄξενα φῦλα Σιγέννων. 
Ἵκτο δ᾽ ὑπὸ σεγοεαῖς ἀνέμου πλησίστιος Apoyo 

ὕρϑριος, ἐρχομένης ἠοῦς &mv' ἀπείρονα χόσμον, 
ἐς στέρατ᾽ ᾿Αξείνου Φᾶσιν χατὰ καλλιρέεϑρον. 
αὐτὰρ ἐστεὶ ττοταμοῖο διὰ στόμα τερηὺ δέοντος 
ἐχόμεϑ'᾽, αὐτίχα οἱ στέφανος χαὶ τεῖχος ἐρυμνὸν 
«Αἰήτεω κατέφαινε χαὶ ἄλσεα" τοῖς ἔνι χῶας 
χρύσεον ἠώρητο χαλαζαίῃ &i φηγῷ. 
᾿Αγκαῖος δ᾽ ἤνωγε πιαραιφάμενος ἐχτέεσσι 

᾿ λαίφεά τε στέλλειν χαὶ ἐτείχριον αὖϑι χαλάσσαι 
ἱστὸν ἀναχλίναντας, v εἰρεσίῃ δὲ νέεσϑαι. 
ὥς ot μὲν τὰ ἕχαστα ττονείαϑον: αὐτὰρ Ιήσων (170) 
αὐτίχα μερμήριζε χατὰ φρένα wal χατὰ ϑυμόν, 
ξυνῇ v ἐν {πινύῃσι διτελῆν ἀνενείχατο φωνήν, 

2 2 3 Ὁ. 

ἢ Cy ἐπ .«4ϊἸήταο μόλοι δόμον οἷος ἀττ᾽ ἄλλων, 170 
μειλιχίοις στέρξοι τε τεαραιφάμενος ἐττέεσσιν, 
34 2 1"£ , T P , : px , 

$6 μεϑ' ηρώεσσι, X«L ἐς μόϑον αὐτίχα λεῦσσοι. (115) 

ἀλλ᾽ ov οἱ Πινύησιν ἐφήνδανε τεᾶσι νέεσϑαι" 
- » - M c. 

δεῖμα ὃ ἐνὶ φρεσὶ ϑῆχε ϑεὰ λευχώλενος Ho 
ἀμβολίην 9 , ἵνα οἵ US τάστερ αἶσα γενέσϑαι. 75 — 
ὦχα δ᾽ ἄρ᾽ οὗλον ὕνειρον az. οὐρανοῦ 4j ἤχε φέρεσϑαι 
ἐς δόμον «Ζἰήταο. συϑεὶς δ᾽ ὅγε δεῖμα pres (180) 
ἔσχηψεν βασιλῖι ττερὶ φρένας, ὃς δά v. ἔδοξε 
σεαρϑένου, ἣν ἀτίταλλεν ἐνὶ μεγάροισιν ξοῖσι, 
ΠΠηδείης χόλσεοισιν ἐν Ἱμερτοῖσι συϑῆναι 180 

156 Σιγύννων Eschenbach] σιγύμνων. — 151 πνοιαῖς Hermann] 
πνοιῇῆς. — 7168 ὄρϑριος Schneider] ὄρϑριον. --- Τῦ9 ἐς πέρατ᾽ He- 
ringa] ἕσπερ᾽ ἐπ᾽. --- φάσιν codd. — vv. 760—763 ante Hermannum 
post v. 766 legebantur. — ^ 762 Αἰήτεω Hermann] αἰήτου. — ἐνὶ (sic) 
Hermann] ἐπί.---ὀ 765 ἐπίχριον Eschenbach] ἐπ᾽ ixoíov.— 1767 mo- 
γνείαϑον Hermann] πονείατο.--- 769 ξυνῇ v ἐν Μινύῃσι διπλὴν Hermann] 

€ » 

ξυνὴν μὲν μινύαισιν ἄδην. — — 1710 ἡ ὅγ Wiel] 7; μιν. — μόλοι Hermann] 
μόλῃ. --- — 118 Μινύῃσιν Hermann] μινύαισιν. — ἐφήνδανε Schneider] ἐπήν- 
δανε.--- 115 oi Hermann] ot. — 777 ἐς Hermann] εἰς. — —— 718 Ba- 
σιλῆι Schneider] βασιλῆα. — ὅς δά τ᾽ Abel] ὅς νιν. — 780 Μηδείης 
Hermann] μηδείας. 
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E PA p tA τὰ AUN | Ἢ κτν E 

* παμφανόωντα δι᾿ ἠερίοιο πορείης.. | à 
E ᾿ ἣ δ᾽ ἐπεὶ ἐν ἐν πέπλοισι. λάβεν “κεχαρηότι ϑυμῷ, (185) 
κεφ ὑρουσ᾽ ἐς χεύματ᾽ ἐυρρείτου σεοταμοῖο 

᾿ς Φάσιδος" ἀστέρα δ᾽ αἰνὸν ἀναρστάξαντα ῥεέϑρῳ : 
εσϑαι . πόντοιο δι᾿ ᾿ΑΞξείνοιο φέροντα. 285 

Yi ἐσαϑρήσας δολίου ἐξέσσυτο ὕσυνου 
iso στυγερὸν δὲ zceol φρένας ἵχετο δεῖμα" (190) 

0 δ᾽ ἄρ᾽ ἐξ εὐνῆς: δμωσὶν δέ οἱ Ox ἐπέτελλεν 
τοὺς ἐντύνειν, ὑτεὸ δὲ ζεύξασϑαι ἀπήνην, 

ἤφρα χε μειλίξαιτο χιὼν ἐτεὲ ῥεῖϑρον ἐραννὸν 190 
— Φᾶσιν δινήεντα σὺν ἐνδασείαις μίγα νύμφαις Ξ 

FC en 9 ἡρώων, ὅσσαι τ᾽ ἐτεὶ ῥεῖϑρον ἄμειβον. (195) 
( ϑυγατέρας δ᾽ Bate ϑυώδεος ἐκ ϑαλάμοιο, 

λχεόττην σὺν τεαισὶν ̓ ἀποφϑιμένου Φρίξοιο 
ὃ ἁπαλὴν Midevay ἀριτερεπεὲς εἶδος ἔχουσαν, 
mee αἰδοίην, ὕφο ἂν συνέστοιντο κιόντι" 

Ὁ 06 δ᾽ ἀπάνευϑε δόμους ναΐεσχε τεόληος. (800) 
P. E χρύσειον ἔβη μίγα ϑυγατέ ἐρεσσιν 

. τὸν δ᾽ «ia διὲχ τεεδίου φέρον ἵτεσεοι 
χεῖλος i ὑττὲρ στοταμοῦ δοναχώδεος, ἔνϑα ττερ αἰεὶ 800 

μ ᾿εὐχωλὰς δείϑροισι xci ἱερὰ χαλὰ κόμιζε. 
᾿ς κείνῃσιν δ᾽ ὄχϑῃσιν ὑσείδρομος ἤλυϑεν oye. (805) 

τήν ῥα τότ᾽ Airis εἰσέδραχεν, ἐν δ᾽ ἄρα πολλοὺς 
2: Bene i ἥρωας ἑμιλαδὸν ἑδριόωντας, 

νάτοις, ἰκέλους περὶ γάρ οἵ τεύχεα λάμστε. 805 
(gu δ᾽ ἄρ᾽ ἐν πάντεσσι μετέπερεπε δῖος ᾿Ιήσων" 

lo γὰρ σεέρι “τάμτταν ἐτίετο, χαί oL ἔδωκε (810) 
Log τὲ μέγεϑός τε χαὶ ἠνορέην ὑπτέροτελον. 

' 85 eda εἰς. --- χεύματ᾽ Hermann] χεῦμα. --'ο 784 «ivov Wiel] 
αἰέν. — δεέϑρῳ Sanctamandus]ó£s99ov. — 787 ἀπροφάτως Hermann] 
᾿ἀπροφανῆ. -- ἵχετο Ruhnken] flAxsto. — 191 φάσιν codd. — ἐνδαπίαις — 

.. Dinner] ἐνδαπίης. --- 198 ἔπι Hermann]émí.— 799 διὲκ Abel] δὲ ἐκ. --- 
- .800 ποταμοῖο codd. — 801 χαλὰ χόμιζεν (sic) Hermann] χάλ᾽ ἐχόμιζεν 

ἐ όμιξο»). -- 802 χείνῃσιν δ᾽ ὄχϑῃσιν Hermann] χείναισιν δ' ὄχϑαι- 
803 τήν Ruhnken] z«í. — 805 ἱχέλους codd. — οἱ Her- 

ἕ (ὃ. -- 807 Ἥρῃ Schneider] ἥρη. 

195 506 

ia 
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29442 c! ΒΩ γα »- 
ἀλλ᾽ Ort δὴ σχεδὸν Ὄντες i ἀλλήλοις βάλον 0008, 

2. , , ' , , 

-dicoviónc Π]ινύαι τε ττερὶ φρένα τεαχνώϑησαν. 
, ^ » ^ 3*9 EF 5, e 

σιρόσϑε ydo -diwvuc μὲν ἐφ᾽ ἅρματος γέλιος ὥς 
- 3 

λάμττετο μαρμαρυγῆσι τεέριξ χρυσέων «zr τεέτελων " 
5 

ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνη χεραλὴν ἔχε ϑυσανόεσσα 
- b ' 

ἀχεῖσι φλογέαις: σχῆσετρον δ᾽ ἐν χερσὶν ἐνώμα 
2 

ἀστεροσταῖς ἴχελον" δοιὼ δ᾽ ἑχάτερϑεν ἑήσϑην 
ϑυγατέρες" ταῖς γάρ οἱ ἀγαλλόμενος πεφύρητο. 
σμερδνὸν vr ὀφϑαλμοῖσι δ᾽ ἐσέδρακε γηὶ 7 σελασϑείς, (820) 
χαί οἱ ἀττὸ στηϑέων βριαρὴν ἀνενείχατο φωνὴν 

ς 2 2 

δεινὸν ὁμοχλήσας: μέγα δ᾽ ἀμφιάχων ἐγεγώνει" 

4T ae m 

o» 

Κόλχων, οἱ χαὶ Ag δορυσσόῳ εἰσὶν ἀτειρεῖς, 

1 
ft. c R] y. , M , 2! Ls , t E 1 

Φραζετον, οἵτινες ἐστέ, τί δὲ χρέος ὕμμας VAGYEL, 820 — | 
L , - 2 - t 

ἔχ στοϑεν ἑλδομένοισι Κυταιίδα γαῖαν ἀμεῖιμαι. j 
Ὅτ 22413: 73 * 3 

οὐδ ἂρ ἐμὴν ἀλέγοντες ἀναχτορίην πεφόβησϑε, (825): Ὁ 
οὐδὲ λεών, σχήτετροις ἐσειήρανον ἡμετέροισι, i 

t 
ἐς μόϑον ἱεμένοις εὖ εἰδότες (qu μάχεσϑαι. 825 . 

Ὡς ἔφαϑ'" ot δ᾽ ἄρα στάντες ἀχὴν ἐγένοντο GLOC); * Eo 
dicoviày δ᾽ ἄρα ϑάρσος ἑνὶ πραπίδεσσιν t ὕσετασσεν (8380) 

dA 
"How πρέσβα ϑεά" μέγα δ᾽ ἀντιάχων ἐγεγώνει. " 

Οὔτε τι ληιστῆρες ἱκάνομεν, οὔτε τιν ἄλλην E 
γαῖαν ἐγειστρωφῶντες ἐγείρομεν ὕβριος αἴσῃ 830 — " 

ἔργ᾽ ἄδιχ᾽ G&v9oczrowciv, ἃ δὴ στολέες μεμάασι : 

τεγλάμεν ἐν βιοτῇ χέρδους ἕνεχα σφετέροιο. (885) 
ἀλλά μοι ἀϑλον ἔταξε Ποσειδῶνος φίλος υἱός, 

σεατροχασίγνητος Πελίης, χρύσεον zroti χῶας | τ 

λαζομένους ἀφιχέσϑαι ἐυχτιμένην ἐς ᾿Ιωλχόν. 835 

810 Αἰσονίδης Hermann] αἰήτης. --- 812 μαρμαρυγῇσι Hermann] 

Μαρμαρυγαῖσι. --- 818 στεφάνη κχεφαλὴν ἔχε ϑυσσανόεσσα (sic) | 
Stephanus] στεφάνην κεφαλὴ ἔχε ϑυσσανόεσσαν.--- 814 ἀχτίσι οοαα. --- — 
815 ἵχελον codd. --ὀὀ ξήσϑην Hermann] ἔηστον. — 816 οἱ Her . 
mann] χεν. — 819 ἀμφιάχων Hermann] ἀντιάχων. -- 820 ὕμμαςἩ. 
Hermann] ὑμᾶς. -- 823 λεώ codd. --- σχήπτροις ἐπιήρανον Pierson] 
σχήπτροισιν ἐπήρανον. --- 824 οἱ καὶ Hermann] οἵ κεν. --- δορυσσόῳ μ 
Sanctamandus] δορυσσόοι. — 828 ϑεῶν codd. — 834 Πελίης Mer- e 
mann] πελίας. 
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οὐδέ τί οἱ »ώνυμνοι ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι" 
οἱ μὲν γὰρ μαχάρων, ot δ᾽ ἡρώων γένος ἐσμέν. (840) 
οὐδέ τί οἱ πτολέμων ἀδαΐήμονες οὐδὲ μόϑοιο: 
ξεῖνοι δ᾽ εὐχόμεϑ᾽ εἶναι ἐφέστιοι: ὥς χαὶ ἄμεινον. 
Ὡς φάτο: τοῦ δ᾽ ἄρα ϑυμὸς ὀρίνετο ἶσος ἀέλλῃ, 840 

, M 2 - 

-düreo, χαὶ σμερδνὸν ἐσέδραχεν ὀφϑαλμοῖσι 
φριχτὸν ἐφ᾽ ἡρώεσσι δόλον xci μῆτιν ὑφαίνων. (845) 

2 

owé δὲ δὴ Πηινίαις τοίην ἀνενείκατο φωνήν" 
Εἰ μὲν δὴ Κόλχοισιν ἀρηιφάτοισιν ἐσάντα 

- 3 

μαρναμένοις ἐτειϑεῖσϑον, ἀττοφϑίσειν μένος ἄνδρας 845 
2 b 2 «΄.- ὦ 

&Àz&09 * ov γὰρ ἀδήριτον γέρας ἔσσεται ὑμῖν, | 
- 2 - 

χῶας ἀειρομένους ἰέναι τερὸς τεατρίδα γαῖαν. (860) 
€ € 

εἰ δέ vv “ταῦροι ἐόντες ὑτεοχλίνοιτε φάλαγγι P) 
€ - 

ἡμετέρη, τότε νῆα χαταφϑιμένοισι χεάσσει * 
» ,ὔ , , N ^ ^ , ens ? : 

εἰ δὲ χὲ μοι τεδξίϑοισϑε, τὸ χαὶ ττολὺ χέρδιὸν ἔστι, 850 
» b) e 

χρίναντες τὸν ἄριστον, ἢ Oc βασιλεύτερός ἐστιν, 
2, 2 3 

ὄφρα κε σπεειρηϑεὶς ἀέϑλων, οὖς αὐτὸς ἐνίστεω, (855) 
- [uU L P e ^ , 2f c - 

χῶας ἕλῃ χρύσειον: 0 xci γέρας ἔσσεται vuiv. 
^ ^ , " , ^ 3 3r» 3 , 

"Oc eizwv ἵσεπτοισιν ἐχέχλετο" τοὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὀτείσσω 

βῆσαν ἐπειγόμενοι, ἹΠινύαις δ᾽ ἄχος ἔπλετο ϑυμῷ. 855 
xci δὰ τόϑ᾽ “Ἡραχλῆος ἔχον τεόϑον- οὐ ydg ἔμιμνον 
ἔϑνος ἀμαιμάχετον Κόλχων x«i ϑούριον "Am. (860) 

ν 3 - 
Νῦν δέ σοι, ὦ ὦ Πουσαῖε, παραδρομάδην aped 

! οἷά πέρ αἰνόμοροι Miet σεάϑον, ἡδ᾽ 00 ἔρεξαν, 
ὧς τ᾽ ἄνψορρος 0govo ἐκ δώματος “1Ἰήταο 860 
"Moyos ἐυμμελίης, Φρίξου σεάις, ὃν óc τ᾽ ἔτιχτε 
“Χαλχιότεη — τῷ γὰρ τταρελέξατο ττατρὸς ἐν οἴχῳ, (865) 
ἡνίχ ὑπτὲρ νώτων χριοῦ Κόλχοισι ττελάσϑη — 
ἀγγέλλων ηινύῃσιν, ἃ δὴ τελέεσϑαι ἔμελλε 

886 νώνυμοι codd. — 843 Miet Abel] μινύαισι. — 845 
ἀνδρῶν codd. — 846 o) γὰρ Schubert] ὡς χεν. — 849 χεάσσει 
Wiel| χεάσσαι. — 851 τὸν Schneider] τίν᾽. — 855 ἐπειγόμενοι 
Abel] ἀμειβόμενοι. — 861 ἐυμελίης (εὐμ. codd.) -- ῥά v ̂  Abelj 

| óc. — 863 νώτῳ codd. — 864 Μινύῃσιν Hermann] μινύαεσιν. 
Orph. 3 
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σφῆσιν ἀτασϑαλίῃσι ἜΣ ΤΟΥ ὯΝ ἀϊήταο " 
ἠδ᾽ ὡς παρϑενίοις αὐτοῦ φίλτροισι δαμάσϑη 
αἰνόγαμος ]ήδεια ϑεᾶς Ἥρης διὰ βουλάς --- 
ἐν δέ οἱ ἵμερον ὦρσεν ἐρωτοτρόφος Κυϑέρεια, 
ἦχε δ᾽ ἄρ᾽ ἰὸν tzrÓ στελάγχνοις δαστελῆτις ᾿Εριννύς — 
c , - . , - , : 
ὡς τὲ βίας ζεύγλησι δαμασσατο τεῦρ τπενείοντας 810 

3 2 

τετραγύῳ ϑέμενος στεέρον αὔλαχι, τόν δ᾽ ἐχόμισσε 
Φρίξος ἐυμμελίης, ὅτ᾽ ἔβη δόμον “Τἰήταο, (815) 
ἕόνον Ενυαλίοιο δραχοντείων cz ὀδόντων" ^ 
ηδ᾽ ὡς δυσμενέων στταρτῶν στάχυν ἐξενάριξεν : 

αὐτοφόνῳ :ταλάμῃ, Oc τ᾽ ἀγλαὸν ἤρατο κῦδος ; 875. 
Aioov(ónc* ὡς τ᾽ ἦλϑε διὲχ μεγάρων λελαϑοῦσα CR 
λῖτι χαλυψαμένη ἑξανῷ διὰ γύχτερον. ὄρφνην (880) 
σπαρϑένος αἰνολεχής --- σεέρι γάρ ῥά ἑ τεῖρον ἔρωτες 
γηὸς ἐστ᾽ ̓ άργῴης πελάσαι, χαὶ στότνι᾽ ἀνάγχη — 
οὔ τιν᾽ ὀτειζομένη, ττἀτρὸς χόλον οὐχ ἀλέγουσα. 880 
ηδ᾽ ὡς ἀμφιτελαχεῖσα τεεριτετύξασά τε μορφὰς 
στέρνα τε μαιμώωσα χύσεν χαρίεν τε τερόσωττον (886) 
δάχρυσι τελημμύρουσα γενειάδας. οὐδέ τιν᾽ αἰδῶ i 
ἔσχε τεόϑων ἥρωος, ἐλαυνομένη δ᾽ ὑπὸ φίλτρων | 
σταρϑενίην ἔρρεψε γάμων τ᾽ ξυήνορα ϑεσμόν᾽ 835 
ἄλλα τε χαὶ μάλα :τολλά, τά 9ϑ᾽ ὕστερον αὖτις ἀκούσῃ. : 
"ALM oce δὴ Mijdete λίπεν δόμον .4ἰήταο . . (890) 

λαϑριδίη xci νηὸς ἐφ᾽ ἡμετέρης ἐτεελάσϑη, 
δὴ τότε οἱ χατὰ ϑυμὸν ἐμηδόμεϑ', ὕφρα μολόντες ὶ 
ἀμφ᾽ ἱερῆς. φηγοῖο δέρας χρύσειον. ἕλωμεν. Σ 890 —— 
ῥᾷστα σεερὶ φρεσὶ δ᾽ jov δοκεύομεν, οὐδέ τις ἡμέων τῇ 
ἔγνω μόχϑον ἄελσετον" égéa;teto γὰρ μέγα ἔργον (895) 
σεᾶσιν ἐφ᾽ ἡρώεσσι, κακῶν δ᾽ ἀνεφαίνετο τευϑμήν. : 

; 

X4 

PONTI PIPNUPCTPSALVTR GI OE CENTRE HELPER ὲ 

"Ἢ 

ον ὅδ 

866 φίλτροισι δαμάσϑη Hermaun] φιλτροῖς ἐδαμάσϑη. — 868 δέ, 
Hermann] γάρ. — 810 πῦρ Dorville] πυρί. — 871 τετραγύῳ San- 
ctamandus] τετράγυον. — 813 Ἐνναλίοιο Schneider] ἐνυάλιόν τε. — 
.875 ὥς τ᾽ Hermann] πῶς 9. — 882 χαρίεν Schenkl] χάριέν. — Ux 
884 ἥρωας codd. -- 885 ϑεσμόν Schneider] ϑυμόν. — 886 ἄλλα. ed 
v αὖ πολλὰ καὶ ἐσύστερον αὖϑις ἀκούσῃ codd.; corr. Hermann, 
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ὲρ fije δόμων ποταμοῖό. T  dgmwoo Ad 
( γυιῶν. ἕρκος, περιμήκετον ἄντην — τς 895 4: 

ται πέργοισι χαὶ εὐξέστοισι μύδροισιν, "T ΩΝ 

περὶ στεφάνοισι. κυκλούμενον. ἐν δ᾽ ἄρα τρισσαὺ (90) 
: σεύλαι εἰσὲ πεελώριοι" ἐν δ᾽ ἄρα τῇσι E 

0g. ἐπιϑρώσχει, σεέρι δ᾽ αὐ χρύσειαι ἐπεάλξεις. 1 
τὰρ ἐπεὶ σταϑμοῖο -ztvÀ av τηλῶτεις ἄνασσα 900. Ἢ 
ἄνει αἰϑίσσουσα τευρὸς σέλας, ἣν τέ νυ Κόλχοι S 

Qreutv ἐμπευλίην χελαδοδρόμον ἱλάσχονται, ἶ ^ 308) 3 
wi» ἀνθρώπστοισιν ἰδεῖν, δεινήν τ᾽ ἐσαχοῦσαι, | Er 

ἡ τις τελετὰς “τελάσει χαὶ ϑύσϑλα χαϑαρμῶν, 2 4 

στερ ἀρήτειρα χαϑάρματα μύστις ἔκευϑεν, 905 x 

ολεχὴς “Δ ηήδεια Κυταιιάσιν ANE watoura x 
τις ἐνδοτέρω χείνην Coo εἰσεπτέρησεν : 3), 
τος ξεῖνός τε βροτῶν ὑπὲρ οὐδὸν ἀμείψας" E 
yào “τάντῃ δεινὴ ϑεὸς ἡγεμόνεια Ad 
» ἐπειτενείουσα συριγλήνοις σχυλάχεσσιν. 910 — 3 

É og πυμάτῳ μυχῷ ἕρχεος ἄλσος ἀμείβει E 
εν. εὐϑαλέεσσι κατάσχιον, ᾧ ἔνι “τολλαὶ . (915). E 

αι 1 T ἠδὲ χράνειαι ἰδ᾽ εὐμήχεις σελατάνιστοι" E 
σεύαι ῥίζησι κατηρεφέες χϑαμαλῇσιν, . c E 

ὅδελος κλύμενός τε καὶ εὐώδης ἀδίαντος, : 1916. “ον 
ϑρύον ἠδὲ κύστειρον ἀριστερεών τ΄, ἀνεμώνη i E 

uL γόν. τε χαὶ εἰρίσιμον κυχλαμίς τε ϑιώδης, . (920) P: 
ἐχὰς παιονίη τε σολύχνημόν τε χάτερνες, Cá 
iens πόλιόν T : emt δὲ my adea Lo 

B ipiprotBemaan] ἐρυμνοῦ. - 898 τῇσιν (sic) Hermann]c«toi. — : 
Hermann]zegí.— 900 τηλῶπες οο8ᾷ. --- ὀ 901 ἑστάνει Hermann] ipee 

ever. MUNGLoioiBehneider olH9dovca. — 904ce^ttaiccodd.— 906 — — E 

aiv εχής Abel]. δεινολεχής. --- Κυταιιάσιν Abel] χυτηιάώσιν (χυτιάσιν) — 
10 λύσσα codd. — πυριγλήνοις Ty rwhitt] ὑπὲρ γαληνοῖς. — 916 

τς ἀνεμώνη Hermann] ἀμενηνώ.-- 917 Óguivóv Eschenbach] ὀρμιόν. — 
"3 “λαμές codd. — τε ϑυώδης Wiel] τε ϑεοειδής. 918 πολύχνημόν τε 

"ες Hermann] χάώτερνές τε πολύχνημον. — ἀὉὀ419 ἔπι Hermann] 

zs poeseprer Eehoculn] δίκταμον. — 920 z«i Hermann] ió£. 

Didi | T wd UNA Le WI, y 

le ^ 
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- 3 * , : 

σμῖλαξ δὲ χαμαίμηλον μήχων τε μέλαινα 
, , , 2.97) b] 

αλχείη, τεάναχες χαὶ χαρήτασον TÓ αχόνιτον " 
PLE 

ἄλλα τὲ δηλήεντα χατὰ χϑόνα τεολλὰ τεερύχει. 
L 3 . - 

μέσσον δ᾽ ἠερόμηχες ἐτεὶ στύττος ἄλσεϊ τεολλῷ 
«“ - 

ἡσπλωται φηγοῖο, ττέριξ χλαδέεσσιν ἐρανγόν. 
2 3175/ c , , , 237237 x 
ἕν Ó ἄρα ot χρύσειον &mixgéuav ἔνϑα xai ἔνϑα 
c - 3 

ορστηχος ταναοῖο δέρας, τό ot ἀμφιδοχεύει 
2! - 3 - P] - 

δεινὸς Oquc, ϑνητοῖς ὀλοὸν τέρας, ov φατὸν εἰτεεῖν" 
o , 

χρυσέαις γὰρ φολίδεσσιν ἐϑείρεται, ἐν δ᾽ ἄρα zroéuvov. 
3 [9 - 2 

ἀπτελήτοις ὁλχοῖσι φορεύμενος ἀμῳιτεολεύει, 
: - t. - P] , 

σῆμα χαμαιζήλοιο «Τιός, ττοτὲ χῶας ἀμείβων" 
- 7 b 

φρουραῖς δ᾽ ἀχμήτοις ἐτειμαίνεται ἄμμορος ὕτενου 
- P 3-9 2 n» 2! € € , 

γλαυχοῖς «uq οσσοισιν ἀναιδέ ἀχανϑαν ἑλίσσων. 
Ἂν , ' / Yg9- y. tA ς Teu y 

«Αὐτὰρ ἐττεὶ χλύομεν τόδ᾽ ἐτήτυμον, ὡς ἐτέτυχτο, 
2 € - 

ἀμφί τε ΠΠουνυχίης ᾿Εχάτης φρουρῖς τε δράχοντος, 
, : M. € , b , - , 

σεανϑ' ὁσα ot χατέλεξεν ἀριφραδέως ηδεια, 
3.5 2 2. ἂν 

διζόμεϑ'᾽ οἶμον ἄελσετον Οιζυροῖο τεόνοιο, 
Uc χέ μιν ̓ Αγροτέ λιξά 9 ὡς χέ μιν .ΑΑγροτέρην μειλιξάμενοι τπεετείϑοιμεν, 
5 $2 c - , € , , 2 2 , 

qÓ ὡς ϑῆρα πτέλωρον t«otue9«, τόφρ ἀνελόντες 

Oéou' ἀττονοστήσαιμεν tjv ἐς ττατρίδα γαῖαν. 940 — 
χαὶ τότε δὴ μετὰ πεᾶσιν ὁμόχλεεν ἡρώεσσι E 

, [s] , 3 3f - , , o ze 
JMowog — 0 γὰρ v ἔδάη σφῇσιν ταῦε μαντοσύνῃσιν — (94  — 
2f 3 Ὕ , 

Opo ἐμὲ γουνάσσωνται ἐττειστείβουσί οἱ ἔργον 2 
» , » € - d 

-Aoreuw ἵλασϑαι ϑέλξαι 9^ ὑπερήνορα ϑῆρα. 
e b 

ὡς ot μὲν λίσσοντο ττερισταδόν: αὐτὰρ ἔγωγε 945 
? , ? , , P c M , 

-dicovióqv ἐχέλευσα δύω ὃ. «uc φῶτε xoarato, 
1 

921 σμῖλαξ Abel] σμίλαξ. — 922 ἀλκείη Hermann] ἄλχυα z«í.— 

χάρπασον Hermann] κάλπασον. — 925 χλαδέεσσιν Abel] χλαδεῶσι.. 
— ἐραννόν Hermann] ἐρυμνόν. — 926 ἐπικρέματ᾽ Hermann] ἐπεχρέ- x 
nur. 927 τό oi ἀμφιδοχεύει Hermann] τό xsv αἶψα δοχεύει.ι -- 
929 χρυσέαις Hermann] χρυσαῖς. -- 930 ἀπλήτοις Hermann] ἀπλά- » 
τοις. — 932 ἀχμήτοις Hemsterhuys] ἀδμήτοις. — ἐπιμαίνεται Wiel] 3 
ἐπιμαίεται.  — 933 ἀναιδέ &z«r9«av Wiel] ἀναιδέα χανϑόν. — ὃ — 
935 ἀμφί τε Hermann] ἀμφί γε. — 937 οἶμον Gesner] οὗ μέν. — 2 
938 μὲν Abel] vv. --ὀ 942 γάρ τε δαείς φησιν codd. — 943 ἐπι- E 
στείβουσί οἱ Hermann] ἐπιστείβωσι d£. — 916 9' ἅμα Hermann] δή. 



, 2e ’, * M 2 ' E , 

Καστορά ὃ. ἱἵσεπτόδαμον zai τεὶξ aya90v IloAvótvzea, (950) 
, € d , ν», ^ , , 

πόψον v .4usvztóqv ἱέναι τερὸς τέρματα μόχϑου. 
ὅν. αὶ Ὕ ' , , , 2 Doc 

αὐτὰρ ἐμοὶ ἤϊηδεια συνέστεετο μούνη az ἄλλων. 
€.» NX v» ^ € , t.e |, , , 

ἡνίχα Ó ἐς σηχοῖς τχόμην ςαϑεὸν τὲ ϑερατενήν, 950 
, 3; M , , , 2! 

χώρῳ ἐπὲ τελαχόεντι βόϑρον τρίστοιχον ὁρυξα, 
φιτρούς τ᾿ ἀρχεύϑοιο χαὶ ἀζαλέης ἀττὸ χέδρου (955) 

, 3 ?£ , , 3 ? , 

Ódurov v οξυτόροιο τεολυχλαύτων v αἰγείρων 
p , , NE Y, L 
«X« φέρων vqqoa στυρην &vro09€ βοϑροιο. 
χεολλὰ δέ μοι φέρε φάρμαχ᾽ ἐτεισταμένη Π]ήδεια 955 
φωριαμῶν ἀνελοῦσα ϑυώδεος ἐξ ἀδύτοιο. 

o9 p 2 2 , 3 ἡ M - , , 

αὐτίχα δ᾽ οὐλοτελασμαϑ' ἐπεὶ τελεχταῖς ἐττονεύμην, | (960) 
- 2 ) 

ἐν δὲ zvor ἐνέβαλλον iÓ ἔντομα SUuar ἔρεζον 
σχύμνους τεαμμέλανας σχυλάχων τρισσοὺς ἱερεΐσας. 

3 * ΄, 
αἵματι δ᾽ αὖ χάλχανϑον ἰδὲ στρούϑειον ἔμιξα 960 

- , 2 Wi 

χνῆχόν τε, σχιστήν, ἔτει τε ψύλλειον ἀηδὲς 
2r , a Ὁ M »9/ , PIS » 
ἀγχουσὰν v ἐρυϑρὴν ἰδέ yaÀziuov. αὑταρ ἕττειτα (965) 
γηδίας ἐμπελήσας σχυλάχων φιτροῖς ἐπεέϑηχα" 
ὕδατι δ᾽ αὖ μίξας λοιβὰς χεόμην περὶ βόϑρον, 
ὕρφνινά 9 ἑσσάμενος φάρη xai ἀττεχϑέα χαλκὸν 965 
χρούων ἐλλισάμην. αἵ δ᾽ ὀτραλέως ὑπάχουσαν 
ῥήξασαι χενεῶνας ἀμειδήτοιο βερέϑρου (910) 
Τισιφόνη τε καὶ Anar xai δῖα Méyaiga 
'σεείχαις ἀζαλέαις φόνιον σέλας αἰϑίσσουσαι. 

, 2 31-5 , , , tar ^ - 
'χαίετο ὃ αὐτίχα βόϑρος, ἐπετεσμαράγει ὃ ὁλοὺν τεῖρ᾽ 910 
λιγνὺς δ᾽ αἰϑαλόεσσα χύϑη περιμήχεϊ χατενῷ. 
αὐτίχα δ᾽ ἐξ L4i0no διὰ φλογὸς ἠγέρϑησαν (975) 

950 ἐς Abel] εἰς. — 953 ὀξυτόροιο Abel] ὀξυτέροιο. — 954 
γνήησα Gesner] ἔνησα. — ἔντοσϑε Schneider] ἔμπροσϑε. — 955 φάρ- 
uez^ Schneider] πάμπαν. — 957 οὐλοπλάσμαϑ᾽ Hermann] οὐλαοπλάσ- 
pu9^. — ἐπὶ πλεχταῖς Abel] ὑπὸ πέπλους. — 958 ἐν δὲ πυρῇ ἐνέ- 
βαλλον Hermann] ἂν δὲ πυρὴν ἐπέβαλλον. — 961 χνίχον codd. -- 
ἔπι Hermann] ἐπί. --- ψυλλεῖον (sic) Hermann] ψύλλιον. --- 963 φιτροῖς 
ἐπέϑηχα Hermann] φιτροῖσιν ἔϑηκχα. — 964 λοιβάς Hermann] χολά- 
δας. -- 969 αἰϑύσσουσαι Ruhnken] ἀΐσσουσαι. --- 970 ἐπεσμαρά- 
y& Schrader] ἐσμαράγη.-- 971 περιμηκέϊ (sie, corr. Schenkl) Hermann] 
περιμήχετα. --καπνῷ Schneider] χαπνόν. 
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, E Ν γ 
δειναὶ ϑαμβήτειραι, ἀττηνέες, ἀτεροσώρατοι. 
ENS "ox M , 2r ;, e ’ 

ἢ μὲν γὰρ δέμας ἔσχε σιδήρεον, ἣν χαλέουσι 
, , 2 , 

Πανδώρην χϑώποι: σὺν Ó' αἰολέμορφος ἵχανε, 
RJ - 2 ^ 2! EE 

τρισσοχέφαλος ἰδεῖν, ολοὺν τέρας, οὔτι δαϊχτόν, 
Fi € - 3 , 

Ταρταρίτεαις Excr* λαιοῖ δ᾽ Gg ἐπέσσυτο ὥμου 
c , 5 M E US 2 - 
ἵσεσεος χαιτήεις, χατὰ δεξιὰ ὃ εν ἀϑρῆσαι 

λυσσῶτεις σχυλάχη, μέσση δὲ συαγριόμορφος᾽" 
* 2 2 2! 

χερσὶν ὃ ἀμφοτέραις ἔχεν ἄορα χωττήεντα. 
3 - », ' 

ἐγχύχλιαι δ᾽ εἰλεῖντο τεέριξ βόϑρον ἔνϑα xai ἔνϑα 
€ , ' 

Πανδώρη Ἔχάτη ve, συνεσσείοντο δὲ Ποιναί. 
Ἴ 2 » » , ^ i, € -- 

ἐν ὃ «gap “ρτέμιδος φρουρὸν δέμας qw«& χαμᾶζε 
- .} 2 ^ 2! 

σεεύχας £x χειρῶν, ἐς δ᾽ οὐρανὸν ἤραρεν 000€. 
- η " ». L3 —- 

σαῖνον δὲ σχύλαχες τερίσεολοι, λίοντο δ᾽ Oymec 
2 2 LJ 

χλείϑρων ἀργαλέων, ἀνὰ δ᾽ ἔπτατο χαλὰ ϑύρετρα 
2 - € 3. AM 

τείχεος εὑρυμενοῦς, vzre(aivero ὃ ἄλσος égavvcv. 
3 * ἣ ^ € ^ 2.6* 5) - , , 

αὐτὰρ ἐγὼν ιυττὲρ οὐδὸν ἔβην: τῆμος δέ τε χούρη 
, , ^ 3 ^ ^ 

«Αἰήτεω Món, καὶ “ἴσονος ἀγλαὸς υἱὸς 
36 € - ? 

Τυνδαρίδαι τ΄ ἤστειγον ὁμοῖ, σὺν δ᾽ ἕσπετο Mówuog. 
3 ) c TA , , M , ^ 

αλλ cort δὴ σχεδόϑεν κατεφαίνετο φηγὸς ἐραννὴ 
χρηττίς τε ξενίοιο Διὸς xai βώμιος ἕδρη, 
ΒΥ , € - ς 3 s , € * 

&£v9a ὅραχων ολχοῖσιν ve ἀτελήτοισιν ἑλιχϑεὶς 
3 

δινείων ἀνάειρε χάρη βλοσυρόν τε γένειον, 
ὮΝ 3" s $1 φως ) » TES 7 LT 
ἂν ὃ 0O0ÀoO0v σύριξ * ἐπεὶ ὃ ξβραχεν aorzrerog αιἰϑὴρ 
δένδρεα δ᾽ ἐσμαράγησε χραδαινόμεν᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα E 
σερυμνόϑεν ix ῥίζης" ἰάχησε δὲ σύσκιον ἄλσος. (100) 
αὐτὰρ £u ἠδ᾽ ἑτάρους τρόμος ἔλλαβε, νόσφι δὲ μούνη 3 
JMiev ἐν στέρνοισιν ἀχαμττέα ϑυμὸν ἐνώμα" p 
do£wero ydg τεαλάμῃσι λυγρῶν ἀττοϑρίσματα ῥιζῶν. 100.ϑὃὅ 4ἠ 
xal τότ᾽ ἐγὼ φόρμιγγος ἐφήρμοσα ϑέσχελον ὀμφήν, μὰς EE 

MUR 
917 ἐπέσσυτο Wiel] ἐπέσσυϑεν. — 919 δὲ συαγριόμορφος Wiel] — 

δ᾽ ἔφυ ἀγριόμορφος. -- 981 δ᾽ εἰλεῖντο Wiel] δινεῦντο. — πέρξ . 
Hermann] περί. -- 981 ἐραννόν Hermann] ἐρυμνόν. --- 988 τῆμος D 
«δὲ τότε χούρη codd. — 993 ὑπ᾽ ἀπλάτοισιν (-5rowiv Hermann) Pier- τὸ 
son] ὑπὸ πλατέεσσιν. — 999 ἐγ Hermann] ἐγί. — στέρνοισιν Sancta- —— E 

Sur, mandus] στέρνοις. 



| της χέλυος βαρυηχέα φωνὴν Ὁ 
ἐς ̓ ἀφϑεγκτον ἐμοῖς ὑττὸ χείλεσι πέμτεον. 

α δὲ μοι. ὑπάκουσε, Κυταιίδα δ᾽ ἵχτ᾽ ἐπεὶ γαῖαν" 
m ας δ᾽ ὅγε φῦλα πανημερίων ἀνϑρώπων 
à ζαμενεῖς à ἀνέμων σενοιὰς χαὶ κύματα σεόντου 

7} γάς T ἀενάων ὑδάτων τεοταμῶν τε ῥέεϑρα ; 

πες T οἰωνούς τε τά τε ζώει τε χαὶ ἕρτστει 
νάζων ἤμειψεν ὑπὸ χρυσέαις πτερύγεσσιν. 
ε δ᾽ ei ,σευφελῶν Κέλχων εὐανϑέα χῶρον" 

ΕΞ p φολίσιν. “ϑάμβησε δ᾽ ἰδοῦσα 
^ 

" 
A ut 

/O 
δ 

; ἐ  τουμολλον: ὃ δ᾽ οὐχ ἀπείϑησεν ἀχούσας- 

᾿ἀειράμενος δέρας ἄπλετον ἵχτ᾽ ἐπὶ νῆα. 
—. Ἤρωξ ΔΠινύαι μέγ᾽ ἐγήϑεον, ἂν δ᾽ ἄρα χεῖρας 
ἜΤ ΑΟΜΕΣ ἤειραν, οἱ οἱρανὸν εἰρὺν ἔχουσιν. 
m οἱ μὲν περὶ «aec ὑμίλεον" αἶψα δ᾽ «4Ἰήτης 
EL ἤχουσεν ἀπεοιχομένην Ἰ]ήδειαν. 
d Ac δ᾽ ἄρ᾽ οὐ ᾿“ψύρτῳ ἐπεετέλλετο deor ἀγείρειν, 

στεύειν, 22i ἄρα σεαῖδα κασι γνήτην χαὶ ὄπατρον" 

ἡρώων, uev δ᾽ ἄρα παρϑένον αἰνήν. 
ΤᾺ οἵ ἀστροχίτων maid Frgeiangito πορείην" 

2 Qu ἔρωτος ἀγακλυτοῦ A4 ψύρτοιο, 
AR E Ei ἐχεὶ προχοὰς μεϑέηχαν 

Ed EZ ποταμοῖο" φέρεν δ᾽ ὅγε κύματι χραιπεγῷ. 

3 1002 δ᾽ ἐξ Hermann]. δ᾽ ἄρ᾽ ἐξ. -- 
dv Schneider]. det (px)—- 
λεον Abel] ὀπώπεον. — 1027. ἐς Hermann] εἰς. — 
jv Hermann] πορείαν. — 

«ἦν uu M 

aA 
2 0 ὕπνον ἄναχτα ϑεῶν πάντων τ' de Rage 

1006 Κυταείδα Abel| χυτηώδα. — 3 
1012 ni Pierson] ὑπό. — 

N 

(1005) . — 
(d 

1000 — 

1010 
E 

* T7 

1019 ^ 

nt 
(1015, 

" 
105. ἡ 

(1020). " 
ἊΣ 

1000 ὁ 

(1025) 1 

1005 
"A 

(1030) — — 
eT 
»)^" 

Ε- 
1030 28 

(1085) .— 

1022  . 
1028 πο- —— 

1030 ἀγαχλυτοῦ Abel] ἐριχλυτοῦ. — ἊΝ 

᾿ : .- ^ 



E PPONMI YTIKA 

ϑεινόμενον δίναις δ᾽ ἐς χῦμ᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 

χέλσεν ὑπὲρ γήσων, ᾿ἁψυρτίδας ἃς καλέουσιν. 

ἀλλά οἱ οὔτι λάϑον AC ἐπόψιον οὐδὲ ϑέμιστας. 
αὐτὰρ ἐσεεὶ γηὸς μὲν ἔσω κίον, à δ᾽ ἑχάτερϑεν 
ὕχϑης πείσματ᾽ ἔκοψαν, vo εἰρεσίαις δὲ Sore 

σελεῖον ἐττειγόμενοι τεοταμοῦ vCuOY* οὐδὲ xcr i90 
σεόντον ἐπ᾿ ἰχϑυόεντα διὰ στόμα Φάσιδος εὐρὺ 
ἱέμεϑ᾽ - ἀμτελαχίῃ δὲ φορεύμεϑα τεολλὸν ὀπίσσω 
αἰὲν ἀνατελείοντες" ἐλείστετο δ᾽ ἄστεα Κόλχων. Ies 
ἀφραδέσιν Πηινύαις, ὁνοφερὴ δέ τε ἄμφεχεν Ὀρφνη. (1045) 
αὐτὰρ ἐπειγόμενοι ϑέομεν δόον ἀφραδίῃσι, τὸ 

- μεσσάτιοι πεδίοιο: βροτοὶ δέ μιν ἀμφινέμονται το : 

Ivuvoi Βουονόμαι τε χαὶ ἴάρχυες ἀγροιῶται. 1045 — ὁ 
ερχετιχῶν τ᾿ ἀνδρῶν φῖλον Σίνδων v^ ἀγερώχων, τ, 
ot νάσσαντο μεσηγὺ Χαρανδαίων αὐλώνων (1050) 
Καυχάσιον παρὰ d διὰ στεινῆς Ἔρυϑείης. 
ἀλλ᾽ ὅτ᾽ Gm ἀντολίης ἐφάνη τερψίμβροτος ἠώς, 
σποιανϑεῖ νήσῳ τεροσεχέλσαμεν, ἔνϑα τε δισσὰ 1050 —— 
χεύμασιν ἀσπτλήτοισι zr&QLOX(LOvOL ῥέεϑρα, uc 
Φᾶσις τ᾽ εὑρυμενὴς ἀχαλαρρείτης τε Σαράγγης " (1055) Ὁ 

τόν δα πλημμύρουσα διὰ χϑονὸς εἰς ἅλα ττέμττεει. , 
Ἱμαιῶτις καναχηδὸν ἑλειονόμου διὰ ποίης. 
xai τόϑ᾽ ὑπ᾽ εἰρεσίῃ πλέομεν διὰ νύχτα καὶ ἦμαρ" 105  —— 
δισσαῖς δὲ τρομερῇσι Boóc πόρον ἐξιχόμεσϑα, 
λίμνης ovra μεσηγύ, βοοχλόπος οὗ ποτε Τιτὰν (1060) 
ταύρῳ ἐφεζόμενος βριαρῷ σεόρον ἔσχισε λίμνης. 
χαί óc ττανημερίῃσι τεονεύμενοι εἰρεσίησι 

1088 ϑεινόμενον δίναις δ᾽ Hermann] ϑεινόμενος ὅὲ δίναις. -- ἐς 
Abel] εἰς. — 1038 οὐδὲ χατ᾽ i190 Hermann] οὔτι χατευϑύ. -’᾿ 
1042 ὁνοφερή Ruhnken] σχοτερή. -- 1045 βουνόμαι codd. -ὦ —— 
1046 Σίνδων Eschenbach] σινδᾶν (σιντῶν).  — 1047 νάσσαντο j 
Hermann] χείσαντο (κήσαντο). --- τ᾽ ante «iA. delevit Hermann. --ὶ ὁ 
1048 ᾿Ερυϑείης Abel] ἐρυϑείας. — 1050 ἔνϑα τε δισσά Herman] ——— 
ἐνθάδε δισσοί. — 1051 ἀπλήτοισι Hermann] ἀπλώτοισι. — 10056 — — 
δὲ τρομεραῖσι (sic) Wiel] δ᾽ ἐν τριμόροισι.--ὀ 1057 ὄντα Gesner] ὅντε. irem 
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Mawrag τερώτους ἀφικάνομεν ἁβροχίτωνας 1060 
ἠδὲ Γελωνὸν ἔϑνος Βαϑυάγρων τ᾽ GzÀeva φῦλα 
Σαυρομάτας. τε Γέτας τε καὶ “γλαίους Κέχρυφάς τε (1065) 
᾿ρσωττάς τ᾽ ᾿Αριμασττά v ἔϑνη, ττολυτεάμονα λαόν, 

ὧν περιναιετάει γενεὴ "]Παιώτιδα λίμνην. 
αὐτὰρ ἐπειγομένοισι δύην ἀμέγαρτον ἔϑηχαν 1065 
ἀϑάνατοι, τεύματον δὲ βρυχὸς διαμείψαμεν ὕδωρ" 
ὕχϑαις δὲ χϑαμαλῇσιν ἀττοβλύει αἰτεὺν ὕλεϑρον (1070) 
ῥοίζῳ ἐλαυνομένη. καναχῇ δέ τοι ἄσπετος ἅλμη 
ἀρχτῴοις ττεράτεσσιν ἐττέρχεται ᾿Ὠχεανένδε * 
τῇ δα τόϑ᾽ ἁρπαχϑεῖσα διὰ στόματος χίεν L4oyo. 1010 
ἐννέα μὲν νύχτας τε χαὶ ἤματα μοχϑίζοντες (1015) 
λείσχεομεν ἔνϑα χαὶ ἔνϑα βροτῶν ἀγχήρεα φῦλα, 
Πακχταίων ᾿“ρχτίων τε 7ένος “ελίων τ᾽ ἀγερώχων, 
τοξοφόρους. τε Σαύϑας, “Ἄρεος σειστοὺς ϑεράσοοντας, 

Ταύρους τ᾽ ἀνδροφά. γους, ot ἀμειδέα ϑύίσϑλα φέρουσι 1075 
Movvvyin, βροτέῳ δ᾽ ἐπειίδεύεται αἵματι χρητήρ᾽ (1080) 
ἄνδρας Ὑπερβορέους, Νομάδας χαὶ Κάσπιον ἔϑνος. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δεχάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠώς, 
“Ῥιχεαίους αὐλῶνας ἐχέλσαμεν, ἐχ δ᾽ ἄφαρ L4oyo 
ἮΝ ΒΒ , ^ - e ^H 

11 ἐπιτεροϑέουσα διὰ στεινοῖο ῥεέϑρου, 1080 
ἔμσεεσε δ᾽ ᾿Ωχεανῷ" Κρόνιον δέ 6 κιχλήσκουσι (1085) 
πόντον Ὑπερβόρεοι μέροττες νεχρήν τε ϑάλασσαν. 
οὐχέτι δὲ τεροφυγεῖν ἐδοχεύομεν αἰτεὺν ὕλεϑρον" 

 & μὴ ἄρ᾽ δρμαίνουσαν ὑπὸ χρατερῆφι βίηφι 
νῆα μολεῖν ἔϑυν᾽ ἐπὶ δεξιὸν αἰγιαλοῖο 1085 

1061 γελωνῶν codd. — 1062 Ὑλαίους Hermann] yvuvaíovc. — 
1063 Ἀριμασπά τ᾽ Hermann] ἀριμάσπας. --- πολυπάμονα Gesner] 
πολυπήμονα. --- λαόν Hermann] λαῶν. --- 1064 γενεὴ Pierson] ἐν yg.— . 
1065 ἐπειγομένοισι Wiel] ἐπεὶ μὲν τοῖσι. — 1066 βρυχὸς Wiel] 

.. Bv8or. — 1067 ὄχϑαις δὲ Wiel] ὄχϑῃσιν. --- 1068 χαναχῇ Schnei- 
der] χαναχεῖ. — ἅλμη Hermann] ὕλη. — 1070 τῇ óc Horse d τῷ 
ῥα (δή ῥῶ). — 1072 ἀγχήρεα Hermann] ἀγνηνέα (ἀγνινέα). 
1077 ἄνδρας Wiel] ἂν à ἀρ΄. — 1080 z:; Hermann] ἄγεν. — 
1082 Ὑπερβύρεοι Schneider] ὑπερβορέην. — 1083 ἐδοχεύομεν Her- 
mann] ἐδοχεῦμεν. 



/ 

οἱ δ᾽ ἐστεὶ οὖν τέναγός TE 

» 3,3 -: 3 - 

“2ργος v .4γχαϊές τε, καὶ ἀρχὰς δῶχαν ἑλέσϑαι 

LAPTONAYTIKA. dx 

᾿Ἵγκχαῖος ξεστοῖσι τειϑήσας σ“τηδαλίοισιν. 
ἢ; δ᾽ ἔϑορεν δισσῆσι βιαζομένη τεαλάμῃσιν. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μογερῇσιν ἐδαμνάμεϑ᾽ εἰρεσίῃσι, 
χεῖρες δ᾽ οὐχέτ᾽ ἔμιμνον, ἀχηχέμενοι δὲ φίλον χῆρ 
πήχεας ἀμπελέ ἕαντες ἐγηρείσαντο μέτωττα 
ἱδρῶ ἀσεοψύχοντε " κέαρ δέ τε τείρετο λιμῷ. 
᾿Δγκαῖος δ᾽ ἐξᾷλτο χαὶ ἄλλους στάντας ὕτρυνεν 

ἴρωας μαλακοῖσι πταραιφάμενος ἐπέεσσιν. 

βάντες ὑστὲρ τοίχων. ἅλαδε σφυρὰ γοῖφα fles, 1095 
ὦχα δ᾽ d ἀρτήσαντο -τολυστρέπτοισι χάλωσι (1101) 
σερύμνης ἐξ ὑπτάτης δολιχὴν μήρινϑα βαλόντες ἦ 

ἥρωσιν. τοὶ δ᾽ aive δι᾿ αἰγιαλοῖο ϑέοντες 1 

σῦρον ἐπειγόμενοι" σὺν δ᾽ ἕσπετο σεοντοττόρος νηῦς 1100 — 
τέμνουσ᾽ ὑγρὰ χέλευϑα ap ἀξέστοις χροχάλῃσιν.. (1106) 
ov γάρ oi λιγὺς οὖρος ὑτεὶ πενοιῆσιν OQLYE 
βυχτάων ἀνέμων χεινὴν ἅλα: χωφὰ δὲ ττόντος 
χεῖϑ᾽ ὑπένερϑ᾽ “λίχης xai Τηϑίος ἔσχατον ὕδωρ. 

αὐτὰρ ἐτεεὶ ἕχτη φαεσίμβροτος ἤλυϑεν ἠώς, 2005 — 
2r 3 2 s ' , , , : 2 
ἔϑνος ἐς ἀφνειὸν xai τελούσιον ἐξιχίμεσϑα — —- a1) -. 

Παχροβίων, ot δὴ ττολέας ζώουσ᾽ ἐνιαυτούς, E rid 
δώδεχα χιλιάδας μηνῶν ἑχατονταετήρων : e 

, c - 2) c , y 

σεληϑούσης vfus χαλετεῶν ἔχτοσϑεν ατεαντων" ἥ ἫΝ 

αἰτὰρ ἐπὴν ὕβης τὲ τεετερωμένον ἐξανίσωσιν, 1110 4 
ὕσενῳ vro γλυχερῷ ϑανάτου μάρστουσι τελευτήν. (1116). . | 

1087 δισσαῖσι βιησαμένη codd. corr. Hermann. — 1091 ó£ — ἢ 
τε τείρετο Hermann] δ᾽ ἐτείρετο. — 1094. verba πολυστρέπτοιι, ——— 
κάλωσι quae in fine versus exhibent codd. male ex v. 1096 irrepsisse ——— 

vidit Sanetamandus. — 1099 ἥρωσιν  Sanctamandus] ἡρώων. — 
1101 παρ᾽ ἀξέστοις Hermann] παρὰ ξεστοῖς (ξυστοῖς). -- χροχά- 2 
λῃσιν Hermann] χροχάλοισιν. — 1103 χεινὴν Hermann] χείρνην. — ——— 
1104 ὑπένερϑ᾽ Schneider] οὑπέρ. — 1109 ἥβης Wiel] μήνης.. — ———— 
.1110 ἐπὴν Schneider] ἐπεί. -- ἥβης Wiel] μηνός. — Mil ὕπο 5. 

Abel] ὑπό. ; | d 
4 ᾿ 

uos. 



ὟΣ db τος 

)' ἄρα τοῖσ Ὁ ulla TUE xai ἔργ᾽ ἀνϑρώσων, 
χες δ᾽ ἐν, tais μελιηδέα φορβὰ νέμονται 

ὑσε᾿ ἀμβροσίῃ ϑεῖον στοτὸν ἐξαρύοντες, 
: tS ὁμῶς στίλβοντες Gui ἐρατεινήν. 
δέ οἱ αἰὲν i ὀφρύσι γεῦσε γαλήνη 

σιν ἠδὲ τοχεῦσιν, ἐσειφροσύνη δὲ νόοιο 
| ze δέζειν. στεπεγυμένα τ᾽ ἐξαγορείειν. 

| τοὺς μέν δ᾽ ἀϑρόους σεαραμείβομεν αἰγιαλόνδε 
σι σὶν ἐσειστείβοντες. ἔπειτα δὲ Κιμμερίοισι 

M io: ἐπάγοντες ἱχάνομεν, οἵ ῥά τε μοῦνοι 
, σευριδρόμου ἠελίοιο. 

ὕρος xci Κάλπιος αὐχὴν 
ἐσειχρέμαται. δὲ σπιελώρη 

"o 0 jov CO μεσημβρινὸν ἠέρα Φλέγρη" 
P » αὖ κρύπτουσι φάος jc ᾿ἄλπεις 

A » , 2 , - ^ , 

 Xovcooo«g “χέρων χριεροῦ διὰ χώρου 
[4 MSIE d , 7 ' M 

ειδὲς τδὼρ zroooécv * λίμνη δὲ χελαινὴ. 
χεται " σταταγεῖ δὲ τεαρ᾽ ὕχϑησιν πτοταμοῖο 
z τηλεϑόωντα, ποτισχομένοισί τε χαριτοῖς 

εβρ Ley νύκτας τε χαὶ ἤματα συνεχὲς αἰεί. 
ΡΣ 

Lug T οἱ ,χϑαμαλή τε καὶ εὔβοτος “Ἑρμιένεια 

απο ὁ δέ. οἱ ἜΑΣΌΝ δέ το. — [111 ἐπιφροσύνη 
, 

ἐπιχρέμαται Wiel] εἴργουσ᾽ ^ ἐπικέκλιται. — 

P 

hh ——— à 

1115 
(1121) 

1120 
(1126) 

1125 

(1131) - 

1130 

(1036)  — 

1135 . 

(1141) 

δὲ Abel] emi 
D E: — 1122 nvgiógouov Ruhnken] πυριβρόμου. — 1124 .«- 

1127 ó&- — 
οἴσιν T WiàY ael emat — 1130 δίνῃσι Hermann] δίναισι. — 1132 ὁ 
: Sanetamandus] τε. -τ- 1133 ὄχϑῃσιν Hermann] ὄχϑαισιν. — 1134 
τισχομένοισί τε Wiel] ποτὶ σχεδὸν οἷσι. — 1186 Ἑρμιόνεια Her- 

᾿ἑρμιονεία Cre) — - 1139 ἄνεσις ναύλοιο esed] ἅλις ναῦς ἴα. 

σον tA 

Y» 

pe ΝΝ 
e. 

"x 
oT NE SS 

scia 
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APT 4 YTIKA.- 

χαὶ δ᾽ αἶψα ψυχαὶ PETAT I εἰς ᾿ἀχέροντα τ 200849 33 
πορϑμίδος ἐχ γλαφυρῆς" σχεδόϑεν δέ οἵ εἰσι «τόληος (146) 
ἄρρηχτοί v ᾿Αἰδαο τεύλαι xci δῆμος ᾿᾽Ονείρων. Ps. 
aAA ὅτε δὴ χαὶ τῶνδε σεόλιν χαὶ ἤϑεα λαῶν 
σφῇ ἄτῃ βαρὺν οἶτον ἀνατελήσαντες ἔβημεν, 

δή ῥα τότ᾽ L4yxciog vy ἐς κίεν. αἶψα δ᾽ ἑταίρους 
εἰσβαίνειν ἐχέλευσε χεχμηότας ἄμμιγα τεάντας. 
τοὺς γε καὶ μύϑοισι προσηΐδα μειλιχίοισι" 

Τλῆτε φίλοι τὸν μόχϑον, ἐσεεὶ νύ τοι OU τι χέρειον 
ἔλστομ᾽ ἀναστήσεσϑαι" ἐσειφρίσσοντα ydo ἤδη 
ἀχραῆ Ζέφυρον καταδέρχομαι᾽ οὐδ᾽ ἀτέκμαρτον 
ὕδωρ ᾿Ωχεανοῦ χελαρύζεται ἐν ψαμάϑοισιν. 
ἀλλὰ ϑοῶς ἱστὸν μὲν ἐνιστήσασϑε μεσόδμῃ, o 
λύσατε δὲ τεροτόνοις 09óvac* ἐχ δ᾽ Oma χέοντες, — ΩΝ 
σφίγξατ᾽ ἐττισταμένως τοίχων ἕχάτερϑε βαλόντες. | 

(1156) 

Ὡς ot μὲν τὰ ἕχαστα “τονείαϑον" ἐχ δ᾽ ἄρα κοίλης 1155  . 

νηὸς ἐσειβρομέουσα Τομαριὰς ἔκλαγε qoc, (De). ἢ 
ἤν zo9' vm ᾿ργῴῃσι τομαῖς ἡρμόσσατο Παλλάς" CUEC 

ὧδε δ᾽ ἔφη, ϑάμβος δὲ soi φρένας ἵχετο τεάντας " :pÉ xd 

"Quot ἐγών, ὄφελόν μὲ διαρραισϑεῖσαν ὀλέσϑαι PM E 3 

Κυανέαις σπέτρῃσιν ἐν Aly τε χλύίδωνι" 00. ἢ 
ἢ καὶ νῦν ἀνάσευστον ἀιδρείῃ βασιλήων (1960) 
γώνυμνον φορέεσϑαι, ἐττεὶ νῦν αἰὲν ᾿Εριννὺς ^ πεσε τ ΩΣ 
αἵματος ἐμφύλοιο δεδουτεότος ᾿ψύρτοιο a 3 
vovtgózt0vc ἕττεται " σττέρχει δέ τοι ἄτη ém. ἄτην. 2 
νῦν γὰρ δὴ λυγρῇ τε καὶ ἀργαλέῃ χαχότητι deb 2 
ἕξομαι, ἢν νήσοισιν ᾿Ιερνίσιν ἄσσον ἵχωμαι. (i111) 544 

1140 αἶψα Wiel] αὖ αἱ. — 1141 πόληος Hermann] πόληες. — — - 
1145 »; ἐς Gesner| νηός. — 1149 ἔλπομ᾽ ἀναστήσ. Hermann] fAmo- —— 
μαι ἀνστήσ. — 1152 ἐνιστήσασϑε Schneider] ἀναστήσ. — 1153 — — 
προτόνοις Hermann] προτόνων. --- 1155 πονείαϑον Hermann] πονεία-.  — 
τον. — 1157 Aoygnue: Hermann] ἀργῴαισι.  — 1160 πέτρῃσν. 
Hermann] πέτραισιν.-- ἈἈἊἧΤἅ1162 φορέεσϑαι Wiel] φορέεσχον. --- 1164 ; 
σπέρχει Ruhnken] στέργει. — 1165 λυγρῇ τε καὶ ἀργεννῇ (ἀργαλέῃ «da 
Wiel) χαχκότητι ἕξομαι Sanetamandus] λυγρῆς τε zal ἀργεννῆς καχοτητος 
ἵξομαι. 
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εἰ μὴ γάρ μ᾽ ἱερῇσιν ἐπιγνάμψαντες ἄχρῃσι 
χόλστον ἔσω γαίης τε χαὶ ἀτρυγέτοιο ϑαλάσσης 
i£eo 9^, ἂμ “πέλαγός χεν “Ατλαντιχὸν. ἐκτὸς ἵχωμαι. 
"Oc εἰτεοῦσ᾽ αὐδὴν κατερήτυεν: ἐν δ᾽ ἄρα ϑυμὸς 1110 

χεαχνώϑη ΠΠινύῃσι διαμπεερές. οὐ γὰρ ἔμελλον (1116) 
σχήσειν λυγρὸν ὕλεϑρον ᾿Ιήσονος εἵνεχα φίλτρων. 
πολλὰ δὲ μερμήριζον ivi φρεσὶ τεευχκαλίμησιν, 
dj μιν ἀπεοφϑίσωσι xai ἰχϑύσι χύρμα βάλωσιν 
αἰνολεχῆ Πήδειαν, ἀττοστρέψωσι δ᾽ ᾿Εριννύν" 1175 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε ττεριχλυτὸς 2diGovog υἱὸς (1181) 

, € À , 9 EA * ; , INCL , 

χαί ot λισσόμενος ϑυμὸν χατερήτυ ἑἕχάστου. 
2 ^ ΕῚ , P] 3 ὖ jj , » 2 , 

αὐτὰρ ἔττεί ὁ ἀρχοῦ ἐτυμηγόρον ἔχλυον αὐδήν, 
€ - - - 2 
qvro “ταρὰ σχαλμοῖσι ϑοῶς, λάζοντο Ó ἐρετμά. 
γ - 2 » j , ^7 

-4γκαϊος ὃ οἴηχας ἐπισταμένως ἐτίταινε" 1180 
* 2 ena. d - 2f / 3 , , € » 

στὰρ ὃ ἀρὰ νῆσον ἀμειβον [eovióm* χαί οἱ OzriG ev (1186) 
ixro χαταΐγδην δνοφερὴ βρομέουσα ϑίελλα, 
ἐν δ᾽ 09óvag χόλσττωσε. ϑέεν δ᾽ ἄφαρ ὑγρὸν im^ οἶδμα 

- 3e 6 3 »25 3 ) , 34: 

γηῦς" οὐδ ἂρ τις ἔτ αὕτις αναπελεύσεσϑαι ολέϑρου 
ἤλσετο" δωδεχάτη γὰρ ἐττήιεν ἠριγένεια. 1185 
οὐδέ τις ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσίν, ὅτετεόϑ᾽ ἄρ᾽ ἐσμέν, (1191) 
εἰ μὴ ἐπ ἐσχατιαῖς ἀχαλαρρόου ᾿Ωχεανοῖο 
“υγκεὺς εἰσενόησεν — ὃ γὰρ τήλιστον ὕττωσιε — 
νῆσον σευχήεσσαν io εὐρέα δώματ᾽ ἀνάσσης 
“ήμητρος" πέρι δ᾽ αὖτε μέγα νέφος ἐστεφάνωται. 1190 
ὧν σεέρι μῦϑον ἅτεανε᾽ ἔκλυες, Movoaie δαΐφρον, (1196) 

ὥς ποτε Φερσεφόνην τέρεν᾽ ἄνϑεα χερσὶ δρέπουσαν 

1167 v' ἄρ ἱεροῖσιν codd. — 1169 zzv Hermann addidit. — 
1171 Μινύῃσι Hermann] uivvetoi. — ὀ ov γὰρ Hermann] ἦ τ᾽ 4g. — 
1175 αἰνολεχὴ Stephanus] αἰνολέχην. — 1177 οἱ Hermann] τότε. — 
1178 ἐπεί δ᾽ ἀρχοῦ Hermann] ἐπεί τ᾿ ἀργοῖς. — 1181 ἄμειβον 
Hermann) ἄμειβεν. — 1182 δνοφερὴ et ϑύελλα Stephanus pro óvoge- 
ρὴν et ϑύελλαν. — βρομέουσα Sanetamandus] τρομέουσα. — 1184 

οὐδ᾽ ἄρ τις ἔτ᾽ eric Hermann] o? δή τις ἐσαῦϑις. — ἀναπνεύσεσϑαι 

(-σασϑαι) codd. — 1186 ὁππόϑ᾽ Stephanus] ov (ov) xo9. 1187 
ἐπ᾿ Hermann addidit. — 1188 τήλεστον Hermann] Sols. -- 

. 1190 πέρι Sanctamandus] περί. 

πα. «ὦ 
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γ 7 , 3.037 17 E ὑπ , 34 5 
᾿ἐξάτεαφον συνόμαιμοι ἂν εὐρὺ τε χαὶ μέγα ἀῖσος" 

2 * 2 3 c 

αὑτὰρ ἔπτειϑ' ὡς μιν Πλουτεὺς χυανότριχας ἵσιτεους 
ζευξάμενος χοΐρην ἐπεβήσατο δαίμονος αἴσῃ" 
c Wa S db, ^ ces T AME αν, ) , x 

αἀρτεάξας ὃ ἕφερεν διὰ χῦμ αλὸς ἀτρυγέτοιο. 
* £3 ^ 3 

δὴ τότ᾽ ἐγὼν αττόειτεον ἐτσειτελώοντα νέεσϑαι 
, M « - M . 

γήσου ἐτεὶ δηγμῖνα ai αἰγλήεντα τέρειινα, 
2 2! ^ - , 2 

ἔνϑ οὔτις σὺν νηὶ ττερᾷ μερότεων ἀνϑρώτεων " 
2 y - 2 2 - 

οὐδέ ot ἐστι λιμὴν νηῶν oyóg ἀμφιελισσῶν, 
3 35 , H Li 

αλλά ot ηἡλίβατος ττέτρη τεερὶ τεάντα τεέφυχεν 
€ , ^ M] ^ , , P € 

υἱνηλη" τὰ δὲ χαλὰ φύει μενοειχέα δῶρα. 
νιν ΝΣ τ P] P. 

χαὶ τότ᾽ ἀρ οὐχ ἀτείϑησε vec χυανοτερῴροιο 
?» , 5 E 3 , ) ἧς , 

ἐϑύντωρ 2dy^cloc, ἀνέτρειμεν ὃ ἀναχροΐίων 
€ ν B^ uL - 

σχαιὸν ὑπεγχλίνας οἰήιον" ἐν ὃ ἄρ ἐπεῖχε 
μή τι κατ᾽ LOO πειερᾶν, ἐτεὶ δεξιὰ δ᾽ εἶργε ϑέουσαν. 
ἤματι δὲ τριτάτῳ Κίρχης δόμον ἐξιχόμεσϑα, 

"Roi ὦ ^ c 

-dialov ττοτὶ χέρσον αλιστεφέας τε ϑεράτενας " 
y^ re ἘΝ - γ - 

χαί ῥα ot αἰγιαλοῖσιν ἐχέλσαμεν ἀχνύμενοι χῆρ, 
, δ᾽ 2 , ἐδ , τὰ δ᾽ 2ὕ 2 ^nW 

πείσματα Ó ἐν πέτρῃσιν ἐδήσαμεν. ἔκ ὃ ἂρ ήσων 
^ - € 

γηὸς ἀττοτεροέηχε μολεῖν ἐρίηρας ἑταίρους 
c , - ) γ - 

διζομένους, & τίς σφι βροτῶν ér αττείρονα γαῖαν 
- 2! - 

ναιετάξει, “γνῶναί τε τεόλιν χαὶ ἤϑεα λαῶν. 
τοῖς δ᾽ «ἄφαρ ὡμάρτησε χαταντίον ἐρχομένοισι 
χούρη ὁμογνήτη μεγαλέφρονος -Τἰήταο, 
Ἠελίου ϑυγάτηρ — Κίρχην δέ ἕ χιχλήσχουσι 

2 ^ ᾿ € 

μήτηρ -4ortoózri χαὶ τηλεφανὴς Ὑπερίων — 
ro ae NO e ats , , E , 
ἡ ῥα ϑοῶς ἐπὶ νῆα χατήλυϑεν: £x ὃ aga ττᾶντες 

, » 

ϑάμβεον εἰσορόωντες" «0 χρατὸς γὰρ ἔϑειραι 
- 5 Uu 3^ f 

σευρσαῖς αχτίνεσσιν αλίγχιοι ἠώρηντο" 

1196 χῦμ᾽ ἁλὸς Voss] χύίματος. --- 
1300 οὐδέ οἱ Hermann] οὐ γάρ οἱ. — λιμὴν Heringa] λίμνη. - 
δὲ Schneider]ve τε. -- 
ἀνακρούων Wiel] ὠἀνορόων (ἀνορώων). 
xav εὐθύ. — 1208 Aictov Bass λιγκαῖον. — 
vovc Gesner] διζόμενος. — σφι Hermann] σφε. — 

Hermann] γνῷεν δέ. 

(1206) 

1205 1 

(1211) H 

1 

1210 “ὦ 

(1216) ἢ 

3 
* 

BH. ^3 

(1591). —.—- 

. 1220 

1199 περᾷ Heringa] παρά. — 
1202 τὰ 

1204 ἀνέτρεψεν δ᾽ Schneider] ἀνέτρεψε δ᾽ «iy .— 
1206 χατ᾽ i90 Hermann] 

1212 διζομέ- 
1218 γνῶναί τε 



2 el Midetay ἐσέδραχεν ὀφϑαλμοῖσι 
acm. 1 ἑανῷ δ᾽ ἄμσεισχε παρειὰς 

o μέν! c χλωρὸν γὰρ ὑττὸ στέρνοις ἀχάχητο" 
ὁτ᾽ ^ ἐποιχτείρουσα σεροσηΐδα καὶ “φάτο Κίρκη" 

ee τοι λελάϑεσϑε, τάττερ ῥέξαντες ἱχνεῖσϑε 

δὲ γὰρ uus σεάτρῃσιν Οίομαι ἄσσον ἱχέσϑαι 
iiv ἀναγνίστοισιν ἀλιτροσίναις ἀ ἀχέοντας, 
ἐσφ ̓  ὅταν ἐκνίψησϑε μύσος ὙΠ καϑαρμοῖς 

o 

ó. ice ἡμετέροιο δόμου Ais ἐντὸς ἡβοϑωὶ 
προστροπίους" τοιῷδε λύϑρῳ χεεταλαγμένοι ἐστέ. 

οἵ αὐτίχ᾽ ἐγὼ πρόφρων ξεινήια πέμψω, 
acm χαὶ μέϑυ "λαρὸν ἔχειν ctv τε χρέα σεολλά. 

: ς εἰστοῦσ᾽ ἄψορρος ἀπέστατο" ME δὲ μέσση 

| τότε ^ EPA κείνης αἀπτὸ πείσματα νήσου, 
μα διαπρήσσοντες ἀνὰ στόμα Ταρτησσοῖο 

; δειλή, τί νύ σοι τοίην Κύπρις ὥπασε μοῖραν; 

1240009 

à ᾿ πρόσωπα, gloyis ὁ δ᾽ Fo ἀυτμή. (1226) E 

(1231) E 

p 

(1235) E 

1230 E 

ed 
EE. - 
τ; 3 

^ ub EE 
(240). lc 

(1245
): Y S 3

 

a 
8: p δ᾽ E Panos. τ 

κε 

δ᾽ ἄμφισχε VE corr. Schenkl) Wiel] δ᾽ ἔσχε (δὲ δ πες. Ξ- 1995 , X 
Sanetamandus] 5 ir. - προσηύδα Dorville] προσηύδανε (προσκύδανε). -- P 
' τάπερ Hermann] ἅπερ. --ὀ Ζ1228. οὕνεχα codd. — 1299 Ἰλοιπθ 
Rubnken posuit. — 1230 πατρίσιν codd. — 1231 αἰὲν et ; 
vrac Her ann pro εἰ ἐν et ἀκέοντες. — 1232 μῦσος (μῖσος) codd. — - 

Ὶ -Ὀρφέος, Schneider] ὀρφέως. - 1238 χροχάλῃσι Hermann] : 
1384 ἐντὸς Hermann] ἐστίν. — 1235 τοιῷδε Abel] Ὁ 

p z£.— 1236 οἱ Hermann] μιν. — Eee Sanctamandus] ξυνήια. — : 
[287 σύν τε Schneider] καί. — . 1240 αὐτὰρ Hermann] ἀν δ᾽ ἀρ. — jJ 

Hermann] ἀήτης.--- 1242 Ταρτησσοῖο Eschenbach] τερμησοῖο.-- ὃ 
γσι Hermann] στήλαισι. --- Ἡρακλῆος Schneider] ἡρακλέηος. — n 
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ἄχραις δ᾽ ἀμφ᾽ teojot “Διωνύσοιο ἄναχτος 
μίμνομεν ἑσπέριοι" δαιτὸς γὰρ ἐδεύετο ϑυμός. 
ἦμος δ᾽ ἀντολίῃσιν ἐγείρετο φωσφόρος αἴγλη, 
ὄρϑριοι εἰρεσίαις γλαυχὴν ἐχαράσσομεν ἅλμην, 
Σαρδῷον δ᾽ ἱχόμεσϑα βυϑὸν κόλστους τὲ «Τατίνων 
γήσους τ᾽ “Τὐσονίας, Τυρρηνάς 9 ἱκόμεϑ'᾽ ἀχτάς. 
αὐτὰρ ἐπεὶ uideor * * ἠχέτα σπτορϑμὸν 
τριγλώχιναά τε νῆσον ἐπέσχομεν ᾿Εγχελάδοιο, 
«Αἰτναίη τὸν φλόξ χατερητύει μεμαῶτα" 
δὴ τόϑ᾽ ὑσττὸ τερῴρης ὀλοὸν τεεριέζεεν ὕδωρ 
γειόϑεν, ἔχ μυχάτου δὲ βυϑοῦ ῥοίβδησε Χάρυβδις 
χύματι χαχλάζοντι χαὶ ἱστίον ἄχρον ἵχανε. 
vic δ᾽ Gg αὐτόϑι οἱ χατέχεν δόος, οὐδέ μὲν εἴα 
στροτεροϑέειν, οὐδ᾽ αὖτις ἀναρρώσασϑαι ὀτείσσω, 
κοίλῳ ἐχεὶ λυγρῷ δὲ σεριστροφάδην ἀλάλητο. E 
" τάχα χαὶ δύσεσϑ᾽ ᾿“ργὼ xard βένϑε᾽ ἔμελλεν, (1265) - 
εἰ μὴ τερεσβίστη ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος 1260 — — 
εὐρυβίην Πηλῆα σεύσιν λελέητο ἰδέσϑαι. ΠΣ, 
μειλιχίη δ᾽ ἐχδῦτο βυϑοῦ xci ῥύσατ᾽ ὀλέϑρου 

"oy ἄχατον χαὶ vr. ἰλύος ἐξεσάωσε. B 
δὴ τότε OL σπελάοντες ἐπτέσχομεν. οὐ μάλα τηλοῦ (1270) ^ — 
σεροβλῆτα cxózthov: στέτρη δ᾽ ἐφύπτεερϑεν ἀπτορρὼξ 125. 
λισσοῖς χηραμόνεσσιν ἐτειϑρώσχουσα βιᾶται : 
σεόντον ἔσω, χαροττὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑτεοβρέμει ἔνδοϑι χῦμα. 
ἔνϑα δ᾽ ἐφεζόμεναι λιγυρὴν ὕτεα γηρύουσι c 

 xXoUoct, ἀνοστήτους δὲ βροτῶν ϑέλγουσιν Gxovdg. (21) — — 

1244 ἱερῇσι Hermann] ἱεραῖσι. — 1245 γὰρ] δ᾽ codd. — 1246 
ἦμος Sanctamandus] τῆμος. — 1247 ὄρϑριον codd. --- εἰρεσίαις Her- 
mann] εἰρεσίῃς. — 1248 δ᾽ omm. eodd. — ϑ᾽ Sanetamandus] δ᾽. — 
ἱξόμεϑ᾽ codd. — 1250 ἐπέσχομεν post «“ἱιλύβαιον e versu sequenti in codd. 
delatum expulit Schneider. — 1252 τὸν Hermann addidit. — χατερητύει 

Schneider] σφὲν ἄρ᾽ ἐρήτυε. — μεμαῶτα Schneider] μεμαῶτας.-- [1258 
ὑπὸ Hermann] ὑπέρ. — 1257 αὖϑις Sanctamandus (αὖτις ΗδΙπιδΠη)} 
αὐτίχ᾽. --- ἀναρρώσασϑαι Schneider] ἀναρρώσεσϑαι. — 1263 Ἀργῴην 
Schneider] Ἀργώαν. -- 1369 ἀχονυάς Hermann] ἀχουᾷ. 

« 



| E : DU σφι pisi ἔμελλον 
poo οὐλομένην, χειρῶν δέ ot ἧκαν ἐρετμά" 
[o -dyxaioc δ᾽ ἴϑυνεν ixi προβλῆτα Soros (1280) 

qe μὴ i ἐγὼ φόρμιγγα τιταινόμενος παλάμῃσι 
ρὸς ἐμῆς ἐκέρασσ᾽ εὐτερπτέα χόσμον ἀοιδῆς. : 1275 

| i deudor δὲ λιγὺ xAdLov omi ϑέσχελον ὕμνον, 
ς πεοτέ ot δήρισαν ἀελλοττόδων vzép ἵσσττων 

᾿ Ζεὺς ὑψιβρεμέτης X«L σεόντιος Ἐννοσίγαιος " (1285) 
ὑτὰρ χυανοχαῖτα χολωσάμενος Διὶ πατρὶ 

Psi ̓“υχαονίην γαῖαν χρυσέῳ τριόδοντι 1280 

xal ῥα χαταΐγδην͵ σχέδασεν xot. ἀπείρονα σεόντον 
* γήσους εἰναλίας ἐ ἔμεναι, τάς οἵ ὀνόμηναν 

αρδώ v Εὐβοιάν v, ἔσει δ᾽ αὖ Κύπρον ἠνεμόεσσαν. (1290) 
de^ τότε φορμίζοντος a σχοπέλου γιφόεντος 

xmi δ 1] μὲν λωτούς, ἢ δ᾽ αὐ χέλυν ἔχβαλε χειρῶν, 

E δ᾽ ἀνεστονάχησαν, ἐσεδὶ πότμος ἤλυϑε λυγρὸς 
» ̓ Μοιριδίου ἡ πους ἀττὸ δὲ σφέας ῥωγάδος ἄχρης (1295) | 4 

Jj, χῦμα δέ οἱ σπτόντου χαὶ χόλτεον ἵχανξ : 

᾿λαιψηροῖς στλήϑουσα χατὰ σεροτόνων ἀνέμοισι, (1300) y 

uc εἰρεσίης χαὶ C QKGANE πορείης, 1295. 

i210 οἱ Pid] δή. — Μινύῃσιν Hermann] μινύαισιν. — 1271 

- 1276 ὀπί Hermann] διά. — 1280 γαῖαν χρυσέῳ 
τριόϑοντι Ruhnken] γαίην “χρυσείῃ τριαίνῃ.  — 1281 ῥα χκαταΐγδην 

| ᾿ Schrader] ὁ ὁ ̓ ἀΐγδην. — κέδασε codd. — {1} 589. oí Hermann] ó 0.— 1288 
ἔπι δ᾽ αὖ Hermann]émióé.— ^ 1287 ἤλυϑε Hermann]yz:s.— 1288 ϑανά- 

του" ἀπὸ δὲ σφέας Hermann] Savdtoi σφέας à ἀπό. — 1289 
; »σσόν  Sehneider] Bv90v. -- 1292 οἱ Hermann addidit. — 1294 

1296 v s is Hermann] FOUDRE 
i 

Rupe ϑάμβησαν, ἑὴν δ᾽ ἄμπαυσαν ἀοιδήν" 1285 - 

z πέτραις, δ᾽ ̓ἤλλάξανιο δέμας μορφήν ϑ' ὑπέροσσλον. 1290. 
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᾿Ἵλκίνοος κραίνεσχε δικαιότατος βασιλήων. 
σεείσματα δ᾽ ἁψάμενοι πορσύναμεν ἱερὰ 9109Àa (105) 
Ζηνὶ πανομφαίῳ χαὶ ἐπεαχτίῳ ᾿Απόλλωνι. 
Ἔνϑ᾽ ἄρ᾽ vm εἰρεσίῃσιν ἐττειγόμενοι φορέοντο 1800 

γηυσὶν ἀπειρεσίαις βριαρὸς λόχος .Αήταο, 
Κόλχων ᾿Ασσυρίων τε, “Χαρανδαίων Σολύμων T£, 
διζόμενοι ΠΠινύας, 0qo' ἂν Μήδειαν ἄγοιντο (1310) 
7o 

ὄψιν ἐς «Δἰήταο “τατρός, τίσειε δ᾽ ἀμοιβὰς 
- 2 2 - 

σφῆσιν ἀτασϑαλίῃσιν ἀδελφειοῦ χταμένοιο. 1305 
Py ME. N , , - ἘΞ ce 
αλλ Ore Ov, χοίλου λιμένος μυχῷ ἄσσον ἵκοντο, 

5 9/5 3595.13 
αἶψα δ᾽ Go “λκινόοιο δόμον χήρυκες ἔβαινον, 

Πηδείης λύτο γοῦνα, δέος δ᾽ ὥχραινε παρειάς, (1315) 
μή οἱ ἑλὼν ἀέχουσαν ξὸν στέμψειε δόμονδε 
Φαιήκων βασιλεὺς ἀνάτευστά τε ἔργα γένοιτο. 1310 
2 3 pli c , - , , 

αλλ οὐ ot ταδὲ μοῖρα τελεσσίνοος κατένευσε, 
σερὶν δή ot Πελίαο δόμοις ἔτει λυγρὸν ὕλεϑρον 
αὐτῷ τε χρείοντι φέροι χαχὸν οἶτον ᾿Ιήσων. (1320) 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ βασιλῆος ἀπηνέος ἔκλυον αὐδὴν : 

:Ἵρήτη ῥοδόπηχυς ἢ io ̓ Αλκίνοος ϑεοειδής, ᾿ 1315 
᾿ΑΔλαίνοος μέν ó an ἐσεετέλλετο κηρύχεσσι 
χούρην ἀμφήριστον ἄγειν ἀττὸ νηὸς ἐρυμνῆς, 

x τ υ (1325) 
, 3 € m , , 2 , 

zravoL 9: ξῷ τίσειε δίχην αλιτημοσυνάων. 
2 2 2 

"our δ᾽ ᾧχτειρεν ἀγαχλειτὴ βασίλεια, 
€ 

μείλιχα παρφαμένη δὲ τὸν ὃν zvóow ὧδ᾽ ἀγόρευεν " 1820 
Οὐ μὲν δὴ φίλον ἐστὶν ἀπό σφ᾽ ὥσασϑαι ὁμεύνου, 

1298 ϑύσϑλα vir doctus apud Vossium] ϑέσϑαι. -- 1300 ἔνϑ᾽ do 
Gesner] ἐν δ᾽ dg. — ὑπ᾽ εἰρεσίῃσιν Sanctamandus] ὑπειρεσίῃσιν (ἐπειρεσίῃ- 
σιν). τ-τ 1302 ᾿Ασσυρίων Abel] ἐράνων (ἐραύων). -- 1808 ὄφρ᾽ ἄν Her- 
mann| τόφρ᾽ ἄν. -- 1808 μηδείας codd. — ὠὦχραινε Hermann] ὦχρειε. --- 
1312 οἱ Hermann] τοι.  — £m Hermann] ἐπί. — 1818 χρείοντι 

Stephanus] χρέοντι. — 1314 ἔχλυον Heyne] ἔχλυεν. — 1317. dpv- 
μνήν codd. — Lacunae signa Hermann posuit. — ^ 1318 τίσειε Hermann] 
πείσεσϑαι (πείσεσϑε). — 1319 ἀγακλυτή codd. -- 1321 σφ᾽ ὦσ. 
óutévov Hermann] ῥ᾽ o6. ὅμιλον. 

BORNE SOERT 



D. Suelve: n γάρ σφι I o hes 
ἢ | ἀνδράσιν. ἠδὲ γυναιξίν, ὅ ὅτις τάδε ,μήσεται, ἔργα. 
— ἀλλ εἰ μὲν κούρη σεέλεται καὶ ἄχραντος ἱχάνει, 1325 
Ἢ οἰχέσϑω σεατρός τε δόμον καὶ ἤϑεα Κόλχων" 

"δ᾽ αὖ νυμφιδίοις δάροις λέκτρῳ τε χλιϑεῖσα (1335) 
τ doi» ἤσχυνεν, tóc πόσις αὖ μιν ἀγέσϑω. i: 
E fe S 

ES Ὡς ἔφατ t ᾿Αλκινόῳ δὲ cepi φρένας ἤλυϑε μῦϑος᾽" 

xat à οὕτω τάδε 7τάντα τελευτήσεσϑαι ἔμελλεν. 1380 
; 7 οὔ οἱ βουλὴ Ἱπινύας λάϑεν" αἶψα γὰρ Ἥρη 

ὃ " uoi δέμας εἰχυῖα ϑοῶς φάτο χαὶ κατένευσε (1349) 
᾿ ψηὸς ἔσει τεροϑοροῦσα τά οἱ μήτιον ἄναχτες. 
| δὴ τότε ἹΜηδείῃ ϑαλάμων πορσύνετο λέκτρον 

Ἢ 

ἀμφ᾽ εὐνῇ χρύσειον ἐφατελώσαντες ἄωτον. : 
αὐτὰρ ἐσεεὶ δοράτεσσιν ̓ ἐπαρτήσαντο βοείας (1345) 
τεύχεά, τε χρύτετοντε γάμων αἰδήσιμον € ἔργον, 
E *«i τότε “ταρϑενίης νοσφίζετο κούριον ἄνϑος 
d αἰνόγαμος Mie δυσαινήτοις ὑμεναίοις. 1340 
3 αὐτὰρ ἐστεὶ βασιλῆος ἀμύμονος ὄψιν ἕχοντο 

᾿ Κόλχοι. xai Miet «ali ἐμυϑήσαντο ἕχαστα, (1350) 
" d δ᾽ ἔλαχ᾽ «Αἰσονίδης ἄλοχον Μήδειαν ἄγεσϑαι 

; ᾿Αλκινόου, τοὶ δ᾽ ὦχα λύοντ᾽ ἐχ πείσματα γήσου" 
δὴ τόϑ᾽ ὑπ᾽ εἰρεσίησι ϑέεν τεολυηγόρος ᾿4ργὼ 1345 

H —Muroiov χόλσεοιο διατερήσσουσα χέλευϑα. 

᾿ς Ἔνϑα sí σοι, Movoci ϑεηγενές, ἐξαγορεύσω, (1355) 
pe- πεάϑον Ἱπινύησιν ὁμοῦ zori Σύρτιν ἀήταις 

pe 1329 ner ,, Wesseling] λέκτρα. - στερέσαι ϑαποίαπιδπα 8] 
στορέσαι. — 1924 ὅτις Gesner] ὅστις. — 1926 ἐς ante ἤϑεα 

delevit Wiel. — 1327 δ᾽ αὖ Hermann] δὲ καί. — 1328 αὖ μιν 
- Sehneider] ἄμμεν. — 1333 ἔπι Hermann] ἐπί (én). — 1334 Mmz- 
E δείῃ Sanetamandus] μηδείη. — 1336 εὐνῇ Hermann] «vvg.— 1338 

J χρύπτοντε Sehneider] χρύπτοντες. — αἰδέσιμον codd, — 1342 fxucr& 
— Stephanus] ᾿ἕχαστοι. — 1344 νήσου Pierson] νηός. — 1348 Miwig- 
τ σιν Hermann] μινύαισιν. 
3 Th 4* 

jer ἐπε᾿ ἀκροτάτῃ, σεερὶ δ᾽ ἐστορέσαντο χαμεύνας 1335 



ΓΦ OCDK.- νι Ἄν το“ 

52 APIONAYTIKA. 

δ᾽ ὡς ἐξεσάωϑεν ἁλισελάγχτοιο πορεΐης " 

ὅσσα v ἄρ᾽ ἐν Κρήτῃ τεάϑον. ἄλγεα τετληῶτες, Π 1860. 
χάλχειον τριγίγαντα δοχεύμενον oq ἱχόμεσϑα, EUM 
Oc δά οἱ οὐχ εἴα λιμένων ἔντοσϑεν ἱχέσϑαι. (1360) 

ηδ᾽ ὡς ϑεινόμενοι βαρυηχέι χύματι τεόντου hys 
δίμφα τε χυανέῃσι βαρυνόμενοι νεφέλῃσιν 
ἡλστόμεϑα σχοττέλοισι ΠηΠελαντίοισιν ἔχεσϑαι (5 1355 
γῆα ϑοήν. Παιὰν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκηβόλος ἀγχόϑι γαίων 

4ήλου ἄττο χραναῆς ἧκεν βέλος, ἐκ δ᾽ ἀνέφηνε (1365) 
μεσσάτιον Σποράδων: ᾿Ανάφην δέ ὃ σεάντες ὀτείσσω Σ 
νῆσον ἐτειχλήζουσι ττεριχτίονες ἄνϑρωτστοι. ; K 
ἀλλ᾽ οὔ ot ϑέμις ἔσχε διαμττερὲς ἐξ ἁλὸς ἔρξαι 1360 , 
«Αἰσονίδην. ππέρι ydo δα λύϑρον φέρεν: ἀλτο δ᾽ ὀτείσσω | 
Moi oio" χότεεν γὰρ ἐτειχρατέως “Ὑπερίων. (1310). “" 
ἀλλ 09^ om εἰρεσίαις ΠΠαλεήτιδας ἱχόμεϑ᾽ ἄχρας, 

Κίρχης ἐννεσίησιν ἀτεοῤρρύψεσϑαι ἔμελλον 

αι WERTE, CT 

3 , 2 aw M , 3 , 

ἀράς v «Αἰήτεω χαὶ νηλιτόττοινον Ἐριννύν * 1365 
. δὴ τότ᾽ ἐγὼ ἹΠινύαις εὐίερα λύτρα χαϑαρμῶν 

ῥέξα καὶ ἐλλισάμην γακήοχον ᾿Εννοσίγαιον : (1975) ὦ 
γόστον ézc&vyouévoug δόμεναι γλυχερούς τε τοχῆας. 

Καί δ᾽ οἱ uev. rcucovvec ἐυχτιμένην en Ἰωλκὸν 
ϑῦνον" ἐγὼ δ᾽ ἱκόμην imi Ταίναρον ἡνεμόεντα, 1810 
ὄφρα κεν ἔντομα ῥέξω ἀγαχλειτοῖς βασιλεῦσιν, | 

1349 ἠδ᾽ ὡς Voss] ἢ πῶς. — 1350 ὅσσα δ᾽ ἄρ᾽ codd. — 1351 
δοχεύμενον Wiel] δοχεύμενος. — 1353 ϑεινόμενοι Pierson] στεινό- 
μενοι. — 1355 Υῆελαντίοισιν ἔχεσϑαι Hermann] μελαινείοισιν ixé- 
σϑαι. — 1356 ἀγχόϑι ναίων Sanctamandus] ἀγχόϑεν αἰέν. --ὀ 1857 

» ἅπο Abel] ἀπό. --- 1358 μεσσάτιον Sanctamandus] μεσσατίων. — Ἀνά- 
φην Sanctamandus] χραναήν. — 1359 ἐπικλήζουσι Hermann] ἐπίιχι- 
χλήσχουσι. --- περιχτύονες codd. — 1361 πέρι Hérmann] περί. — 
λύϑρον Hermann] λύτρον. — 1862 ἐπιχρατέως Voss] ἐπιφραδέως. — 
1868 εἰρεσίαις Abel] εἰρεσίης. --- Μαλεήτιδας Hermann] μαλεώτιδας. — Ὁ 
1364 ἀπορρύψεσϑαι Schneider] ἀπορρίψεσϑαι (-ψασϑαι). -ο 1365 
v Αἰήτεω Hermann] αἰήτου. --- νηλιτόποινον Ruhnken] ἡλετόποινον. — 
1800 Μινύαις Hermann] μινύαισιν. --- εὐίερα  Wiel] ἐφ᾽ ἱερά. -- 
1371 ἀγακλυτοῖς codd. 
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Ot xci νερτερίων βερέϑρων χληῖδας ἔχουσιν. (1380) 
ἔνϑεν δ᾽ δρμηϑεὶς ἐσύϑην χιονώδεα Θρήχην, 
ΤἹειβήϑρων ἐς χῶρον, ἐμὴν ἐς σπτατρίδα γαῖαν" 
ἄντρον δ᾽ εἰσεττέρησα “ππεριχλυτόν, ἔνϑα μὲ μήτηρ 1315 
γείνατ᾽ ἐνὶ λέχτροις μεγαλήτορος Οἰάγροιο. 

1372 zai Abel] τ ἄρα. — 1376 γείνατ᾽ ἐνί Hermann] γεί- 
vato ἐν. 





aeque ac Stoieae doctrinae perito compositos esse probare voluit Chr. 
sen (in Philologo XXVII p. 385 sqq.), nisi quod octo hymnos alieni are- — — 

s eoloris antiquiori aetati assignandos esse putavit, ex quorum numero — ^ 
|. XXVIII et LV Alexandrinae aetatis esse, hymnus LIX ex variis hymno- —— — 

aetatis mythicae Pieriae Ionicaeque frustulis consutus esse, XVI antiquio- 
i Stoieorum doctrinam referre, XVIII et XXVII Homericis hymmis simi- 

esse, denique etiam XXIII et LVII a reliquis ita differre ei vide- — 
bar ut Orpheo illi ementito attribui non possent. Quae, si summam . 

Aer ani | spectas, non sine probabilitate disputata sunt, de singulis carmini- ——— 
bus, | uae supra commemoravimus, adhuc sub iudice lis est. Ceterum pande 

.a Hippolyto (refut. omn. haeres. IV 35) servatam: 

ρτερίη χϑονίη τε zai οὐρανίη μόλε Βομβώ, 
εἰνοδίη, τριοδετι, φαεσφόρε, »υχτεροφοῖτι" 

e E μὲν φωτός, νυχτὸς δὲ φίλη καὶ ἑταίρη, | , 
MP χαίρουσα σχυλάχων ὑλαχῇ τε καὶ αἵματι φοινῷ, ^ 

᾿ ἂν véxvac στείχουσα zcv Zola τεϑνηώτων, ἐς. 
αἵματος ἱμείρουσα, φόβον ϑνητοῖσι φέρουσα, Es 

. T'ogyó καὶ Μορμὼ καὶ Μήνη xal πολύμορφε, ͵ 
x | Bose εὐάντητος, ἐφ᾽ ἡμετέρῃσι ϑυηλαῖς. 

ἐν 

Η Kiss rae γα t d í 
ἀν Με δατιν ἐλ Γ Ὁ. ZEE zx "a JA z. 
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OPOEOZYHMNOI. 

Εὐτυχῶς χρῶ ἕταῖρε. 

| EYXH ΠΡῸΣ MOYZAION. 

ave δή, Movoaie, ϑυηττολίην περισέμνην, 
dj δή τοι προφερεστέρη ἐστὶν ἁπτασέων. 

; poc xai Γαῖα zai οὐράνιαι φλόγες ἁγναὶ 
Τελίου, Mire 9 ἱερὸν σέλας  4oron τέ πάντα, 
σύ, “Ποσείδαον “γαιήοχε, κυανοχαῖτα, 

[9 ἁγνὴ “ημήτηρ τ᾽ ἀγλαύχαρττε, 
τ᾿ ἰοχέαιρα, κόρη, χαὶ ἤιε Φοῖβε, 

; E ' ναίεις ἱερὸν σεέδον- ὃς τε μεγίστας 

Ἂν μακάρεσσιν ἔχεις, “ιόνυσε χορευτά" 

3 γής τε Sed, μεγαλώνυμα δῶρα λαχοῦσα" 
5 zavaySorvic βασιλεῦ, μέγ᾽ ὑπείροχε δαῖμον" 
EC Hi λείϑυια χαὶ ic cede EE qe 

VA 

Νύμφας τε χλυτὰς χαὶ Πᾶνα ᾿ς γιστον 
δ γυόχοευ Διὸς pd EINE 
» 2 

E acted ἀμ σεμνήν τε dita EA - 
Jas 

ρῆτάς To “ἐνόπλους. Κορύβαντάς τ᾽ ηδὲ “Καβείρους 20 2 
μεγάλους Σωτῆρας μοῦ, Διὸς ἄφϑιτα. τέχνα, : ΤᾺ 
ovg τὲ ϑεοὺς ἠδ᾽ ἄγγελον οὐρανιώνων, E 

SN Ἂν  Sanctamandus addidit — τὉ ὀμβρ. codd. : $ E 
m | X 

μῶν; ; * C 

"Eus A ! Er A ὦ " à -ü 
, " E 3 Ρ , r ; , - “ , ; ἜΡΙΣ 

ERA fills wp, zy AM 
we DLP TVA! * 2c wm «ἘΣ A 
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Ἑρμείαν χήρυχα Θέμιν 9^, ἱεροσχίσπον ἀνδρῶν,, 
Νύχτα τε πρεσβίστην καλέω χαὶ φωσφόρον Ἦμαρ, 

Πίστιν T ἠδὲ Ζίχην καὶ ἀμύμονα Θεσμοδότειραν, 
“Ῥείαν τ᾽ ἠδὲ Κρόνον καὶ Τηϑύα χυανόττετελον 

"Oxeavóv τε μέγαν, σύν τ᾽ ᾿Ὡχεανοῖο ϑύγατρας 
“Ἵτλαντός τε χαὶ «Αἰῶνος μέγ᾽ ὑπείροχον ἰσχύν 
xci Χρόνον ἀέναον xai τὸ Σευγὸς ἀγλαὸν ὕδωρ 

μειλιχίους τε ϑεούς, ἀγαϑὴν τ᾽ imi τοῖσι Πρόνοιαν 
Δαίμονά τ᾿ ηγάϑεον χαὶ 4αίμονα ττήμονα ϑνητῶν, 
“Ταίμονας οὐρανίους τε χαὶ ἠερίους χαὶ ἐνύδρους 

x«i χϑονίους χαὶ ὑπεοχϑονίους ἠδ᾽ ἐμσευριφοίτους, 

χαὶ Σεμέλην Βάχχου τε συνευαστῆρας ἅπαντας, 
"Iro «Τευχοϑέην τε Παλαίμονά T ὀλβιοδώτην 35 
Νίχην 9^ ἡδυέσειαν ἰδ᾽ ᾿““δρήστειαν ἄνασσαν 
xci βασιλῆα μέγαν ᾿,᾿σχλητειὸν ἠτειοδώτην 
Παλλάδα v ἐγρεμάχην, κούρην, ᾿Ανέμους τε τερότεαντας 
χαὶ Βροντὰς Κόσμου τε μέρη τετρακίονος αὐδῶ: 
Mijréoo T ἀϑανάτων, Art χαὶ Mio χιχλήσχω 40 

Οὐρανίην τε ϑεᾶάν, σύν τ᾽ ἄμβροτον ἁγνὸν "CARASÉ 

LAoyi» τ᾽ ἠδὲ Πέρας — τὸ γὰρ ἔπλετο τεᾶσι μέγιστον — 
εὐμενέας ἐλϑεῖν χεχαρημένον ἦτορ ἔχοντας 
τήνδε ϑυηστολίην ἱερὴν σττονδήν τ᾿ ἐπεὶ σεμνήν. 

L EIS EKATHN. 

Eivodíqv “Ἑκάτην χλήζω, τριοῦδῖτιν, ἐρεμνήν, 
οὐρανίην χϑονίην τε χαὶ εἰναλίην, κροχόττετελον, 
τυμβιδίην, ψυχαῖς νεχύων μεταβαχχεύουσαν, 
Πέρσειαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισι, 
γυχτερίην, σχκυλαχῖτιν, ἀμαιμάχετον βασίλειαν, 5 
ϑηρόβρομον, ἄζωστον, ἀτερόσμαχον εἶδος ἔχουσαν, 
26 Τηϑύα Wiel τηϑύν. — 80 τ᾽ Abel δ᾽. -- 85 ve Hermann 
addidit. — ἠδ᾽ ἐμπυριφοίτους Wiel] ἠδὲ (ἰδὲ) πυριφοίτους.-- 89 αὐδῶ 
Portus] αὐλῶν. --- 41 Οὐρανίην Hermann] οὐρανίαν. — τ᾽ Abel] δ᾽ 

L Hunc hymnum ab Euche Sanctamandus et Canterus primi seiun- 
xerunt — 1 .εἰνοδίην Hermann] tiroól«v. — ἐρεμνήν Wiel| ἐραυνήν. — 
2 οὐρανίαν χϑονίαν τε καὶ εἰναλίαν codd. corr. Hermann. — 8 τυμ- 
βιδίην Hermann] τυμβιδίαν. — 4 Πέρσειαν Hermann] περσίαν. 

᾿ " .* ^ 

o^ al οὐ cae ., ἢ 

ΔΒ, 

vo PM 
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E savgozcólov, παντὸς κόσμου «λῃδοῦχον ἄνασσαν, 
(o γεμόνην, νύμφην, κουροτρίφον, οὐρεσιφοῖτιν, 

λισσομένοις χούρην τελεταῖς δσίῃσι τεαρεῖναι 
βουχόλῳ εὐμενέουσαν ἀεὶ χκεχαρηότι ϑυμῷ. 10 

II. IIPOOYPALAZ, ϑυμίαμα στύραχα. 
το Κλῦϑί μοι, € πολύσεμνε Sed, πολυώνυμε δαῖμον, 
s dibus ἐπαρωγέ, λεχῶν ἡδεῖα τερόσονψμι, 
ϑηλειῶν σεΐτειρα, μόνη φιλόπαις, ἀγανόφρον, 
 ἀχυλέχεια, πταροῦσ᾽ ἀνίαις ϑνητῶν, Προϑυραία, 
 χλῃδοῖχ, εὐάντητε, φιλοτρόφε, ττᾶσι τεροσηνές, 5 
᾿ ἢ χατέχεις οἴχους πεάντων ϑαλίαις τε γέγηϑας, 

-AvaiGov , ἀφανής, ἔργοισι δὲ φαίνῃ ἅπασι, 
συμτεάσχεις ὠδῖσι καὶ εὐτοχίῃσι γέγηθας, 

ι ᾿ Ἐἰϊλείϑυια, λύουσα ττεόνους δειναῖς ἐν ἀνάγχαις " 

E μούνην γάρ σε χαλοῦσι λεχοί, ψυχῆς ἀνάπαυμα" 10 
ἐν γάρ σοι τοχετῶν λαϑεκηδέες εἰσὶν ἀνῖαι. 
Ἄρτεμις Εἰλείϑυια, χαὶ ἡ σεμνὴ Προϑυραία, 
αλῦϑι μάκαιρα, δίδου δὲ γονὰς ἐπεαρωγὲς ἐοῦσα 

ΓΗ xal GÓL', ὥσττερ ἔφυς αἰεὶ σώτειρα τεροττάντων. 
᾿ HL N YKTOZ, ϑυμίαμα δαλούς. 

Νύχτα ϑεῶν γενέτειραν ἀείσομαι δὲ xai ἀνδρῶν. 

Νὺξ γένεσις σπεάντων, ἣν xai Κύπριν καλέσωμεν. 
pe μάχαιρα ϑεά, κυαναυγής, ἀστεροφεγγές, 

ἡσυχίῃ χαίρουσα καὶ ἠρεμίῃ πολυύτενῳ, 
εὐφροσύνη, τερσενή, φιλοπάννυχε, μῆτερ ὀνείρων, Sue 
P. mm ἀγαϑήν τε πόνων ἀνάτεαυσιν ἔχουσα, 

᾿ ὑπνοδότειρα, φίλη πάντων, ἐλάσιτετστε, γυχαυγές, 
P  ἡμιτελές, ἐς, χϑονίη ἠδ᾽ οὐρανίη τεάλιεν αὐτή, 

97158 A τς ΕΣ, 

9 ὁσίῃσι Hermann] ὁσίαισι. | 
- . ΤΙ 4 xegovo ἀνίαις Ruhnken] παροῦσα νέαις. — 5 φιλοτρόφε 

-Abel| φιλότροφε. — προσηνές Abel| προσηνής. — 11 λαϑικηδέες 
εἰσὶν ἀνται Abel| λυσιπήμονές εἰσιν ἀνίαι. 

III. 3 χυαναυγές codd. — ἀστεροφεγγές Abel] ἀστεροφεγγής.--- θλυσι- 
. μέριμν᾽ Abel] AnSou£puiy. — ἀγαϑήν Pierson] ἀγαϑή. — 1 vvyavyéc 
ic μὴ νυχαυγής. — 8 ἡμιτελές Abel] ἡμιτελής. — χϑονία ἠδ᾽ οὐρανία 
ds 
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ἐγκυχλέη, σαίκτειρα, διώγμασιν ἠεροφοίτοις, 
ἣ φάος ἐχτεέμτσεεις ὑσεὸ νέρτερα χαὶ πάλι φεύγεις 
εἰς dionv- δεινὴ γὰρ ἀνάγκη τεάντα χρατίνει. 
γῦν δέ, μάχαιρ᾽ ὦ Νύξ, ππολυόλβιε, τεᾶσι σεοϑεινή, 
εὐάντητε, χλύουσα λόγων Ἱκετηρίδα φωνὴν 

ἔλϑοις εὐμενέουσα, φόβους δ᾽ ἀττότεεμττε νυχαυγεῖς. 

IV. OYP.4NOY, ϑυμίαμα λίβανον. 
Οὐρανὲ τταγγενέτορ, κόσμου μέρος αἰὲν ἀτειρές, : 

σερεσβυγένεϑλ᾽, ἀρχὴ τεάντων τεάντων τε τελευτή, Ἔϊλ:- 
χοσμοχράτορ, σφαιρηδὸν ἑλισσόμενος τεερὶ γαῖαν, 
οἶχε ϑεῶν μακάρων, δόμβου δίνῃησιν ὁδεύων, 
αἰϑέριος χϑόνιός τε φύλαξ τεάντων τεεριβληϑείς, πο SNO 
ἐν στέρνοισιν ἔχων φύσεως ἄπελητον ἀνάγχην, ; 
χυανόχρως, ἀδάμαστε, :ταναίολος, αἰολόμορφε, js 
σεανδερχές, Κρονότελνε, μάχαρ, τεανυτεέρτατε δαῖμον, 

χλῦϑ᾽ ἐπάγων ζωὴν ἑσίην μύστῃ νεοφάντῃ. 

V. AIOEPOZ, ϑυμίαμα χρόχον. 
DO Διὸς ὑψιμέλαϑρον ἔχων χράτος αἰὲν ἀτειρές, 

ἄστρων ἠελίου τε σεληναίης 9^ ἱπέρεισμα, 
πανδαμάτορ, σευρίπνους, εᾶσι ζωοῖσιν évavoua, 
ὑψιφανὴς Τἰϑέρ, χόσμου στοιχεῖον ἄριστον, 

ἀγλαὸν co βλάστημια, σελασφόρον, ἀστεροφεγγές, $ 
χιχλήσχων λίτομαί σε χεχραμένον εὔδιον εἴναι:. : 

VI. HPOTOI'ONOY, ϑυμίαμα σμύρναν. 

Πρωτογόνον χαλέω διφυῆ, μέγαν, UOS GEHE 
φογενῆ, χρυσέησιν ἀγαλλ ÓUEYOY χετερύγεσσι, ^ 

9 ἐγχυκλία codd., corr. Hermann. — 12 δέ Sanctamandus] σε. — μάχαιρα 
ὦ (om. νύξ) codd. 

IV. 1 zayysvéroo Abel] παγγενέτωρ. -- 3 χοσμοχράτωρ (sic) Her- 
mann] χόσμε πατήρ. — 4 δίνῃσιν Hermann] δίναισιν. —  - 5 ai9é-. ἮΝ 

ριος Schenkl] οὐράνιος. — περικληϑείς codd. -- Ἀθάπλητον Hermann] — — 
ἄτλητον. --- 7 παναίολος Hermann] παναίΐολε. — 9 óclzv Hermann] 3 

ὁσίαν. , T 

V. 2 9! ὑπέρεισμα Wiel] τε μέρισμα. — - ὃ πανδαμάτορ Abel πα- 
δαμάτωρ. --- πυρίπνους Dinner; πυρίπνου. -- 4 Αἰϑέρ. Abel] «i970. 1 

VIL 2 χρυσέῃσιν Hermann] χρτσέαισιν. 



! ΠΤ ρων. vn πο Πρ ὸν ϑνητῶν τ᾽ NOE 
σπέρμα πολύμνηστον, σεολυόργιον, ᾿Ἤρικεσταῖον, 

| ἄρρητον, χρύφιον, δοιξήτορα, σεαμφαὲς ἔρνος, δ 
᾿ὕσσων ὃ ὃς σχοτόεσσαν ἀσεημαύρωσας out ada 
En δινηϑεὶς σττερύγων ῥιπαῖς χατὰ κόσμον 
; uro ἄγων φάος ἁγνόν, ἀφ᾽ οὗ σε Φάνητα χιχλήσχω 

δὲ Πρίηπον ἄναχτα xai ᾿Ανταύγην ἑλίχωττον. | 
ἀλλα, μάχαρ, πολύμησι, σεολύσπορε, βαῖνε γεγηθὼς 19. EN 
ὩΣ τελετὴν ἁγίην 7στολυπτοίχελον ὀργιοφάνταις. 

VII. 4XTPON, ϑυμίαμα ἀρώματα. 

᾿ ἤάσιρων οὐρανίων Ἱερὸν σέλας ἐκσσροκαλοῦμαι, 
τ εὐιέροις φωνῆσι κιχλήσχων δαίμονας ἁγνούς. 

, E οὐράνιοι, Νυχτὸς φίλα τέχνα μελαίνης, 
᾿ ἐγκυχλίοις δίνῃσι πυριρρόϑιοι χυχλέοντες, 
| ἀνταυγεῖς, στυρύεντες ἀεί, γενετῆρες ἁτεάντων, δ 

᾿ μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες ὄντες, Um 
E. 9» τῶν ἀνϑρώπων ϑείην διέττοντες ἀταρστόν, UM 
ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώμενοι, ἠερόπλαγχτοι, : 

ς οὐράνιοι χϑόνιοί T£, πυρίδρομοι, αἰὲν ἀτειρεῖς, SES 3 
᾿αὐγάζοντες ἀεὶ νυχτὸς ξοφοειδέα πέπρον, io ^2" 
| μαρμαρυγαῖς στίλβοντες, ἐύφρονες ἐννύχιοί τε" 3 
ἔλθει, ἐπ᾿ εὐιέρου τελετῆς στολχυΐστορας ἄϑλους ᾿ 

ἐσϑλὸν € &v' εὐδόξοις ἔργοις δρόμον ἐχτελέοντες. ; 

pu VIII. HZIOY, ϑυμίαμα ERN 

— Κλῦϑι μάχαρ, πτανδερχὲς € ἔχων αἰώνιον ouua, 
; Τιτὰν χρυσαυγής, ὗ ὑττερίων, οὐράνιον qae, 
ἐν ὐσρής, ἀχάμας, ξῴων ἡδεῖα τερύσοιμι,, 3 

; σπέρμα Hermann] ὅστε. — Ἠρικεπαῖον Leopardus] εὕρηχε παιάν. -- 
᾿ 1 δινηϑείς, Hermann] δινήεις. — 9. Ἀνταύγην Hermann] ἀνταυγῆ. -- 
τ 11 ἁγίην Hermann] ἁγίαν. 
TAS 11 9 εὐκέραις (sic) Lennep] εὖ ἱεραῖς. — φωνῇσι Hermann] φωναῖσι. --- 
E ἀγαυοῦς (ἀγανούς, Xy) codd. — 4 δίνῃσι Hermann] δίναισι. — 

μὴ πυριρρόϑιοι Wiel) περιϑρόνια. --- 6 ἐόντες οοαᾷ. — | ? ϑείην Hermann] 
Dicen 8 ὑφορώμενοι codd. — 13 ἐσϑλόν Lobeck] ἐσϑλοί. 

3 ἀχάμας Hermann] ἀχάμα. ᾿ 
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δεξιὲ μὲν γενέτωρ ἠοῦς, εὐώνυμε γυχτός, 
χρᾶσιν ἔχων ὡρῶν, τετραβάμοσι τεοσσὶ χορεύων, 
εὔδρομε, ῥοιζῆτορ, zvgóttc, φαιδρωτεέ, διφρευτά, 
ῥόμβου ἀπειρεσίου δινεύμασιν οἶμον ἐλαύνων, 
εὐσεβέσιν χαϑοδηγὲ χαλῶν, ζαμενὴς ἀσεβοῦσι, 
χρυσολύρη, κόσμου τὸν ἐναρμόνιον δρόμον ἕλκων, 
ἔργων σημάντωρ ἀγαϑῶν, ὡροτρόφε κοῦρε. 
χοσμοχράτορ, συριχτά, τευρίδρομε, χυχλοέλιχτε, 
φωσφόρος, αἰολόμιχτε, φερέσβιε, κάρτειμε, Παιάν, 
ἀιϑαλής, ἀμίαντε, χρόνου στάτερ, ἀϑάνατε Ζεῦ, 
εὔδιε, πτεασιφαές, χόσμου τὸ :τερίδρομον ὄμμα, 
σβεννύμενος λάμτεων τε χαλαῖς ἀχτῖσι φαειναῖς, 5 

δεῖχτα διχαιοσύνης, φιλονάματε, Óéazvora κόσμου, Es 
σειστοφύλαξ, αἰεὶ σεανυτεέρτατε, τεᾶσιν ἀρωγέ, - 1 
ὄμμα διχαιοσύνης, ζωῆς φῶς" ὦ ἐλάσιτεστε, 
μάστιγι λιγυρῇ τετράορον ἅρμα διώχων" 
χλῦϑι λόγων, ἡδὺν δὲ βίον μύστῃσι τερόφαινε. 20 

IX. ΣΕΖΗΝΗ͂Σ, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
Κλῦϑι, ϑεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη, 

καυρόκερως Mh, γυχτιδρόμος, ἠεροφοῖτι, 

ἐννυχίη, δᾳδοῦχε, κόρη εὐάστερε, ἤΤήνη, 

αὐξομένη καὶ λειτεομένη, ϑῆλύς τε καὶ ἄρσην, 
αὐγάστειρα, φίλιτεσεε, χρόνου μῆτερ, φερέχαρσεε, 5 
ἡλεχτρίς, βαρύϑυμε, χαταυγάστειρα, νυχαυγές, | 
σεανδερχές, φιλάγρυπεινε, καλοῖς ἄστροισι fovovoa, 
᾿ἡσυχίῃ χαίρουσα xci εὐφρόνῃ ὀλβιομοίρῳ, 
λαμστετίη, χαριτῶτει, χερασφόρε, νυχτὸς ἄγαλμα, 

6 ῥοιζῆτορ Abel] διζωτήρ. — 8 ζαμενής Dinner] δυσμενής. — 1 
χοσμοχράτωρ codd. corr. Abel. — 12 φωσφόρος Hermann] φωσφόρε. 

— αἰολόμιχτε Wiel| αἰολόδικχτε. --- 14 πασιφαές Pierson] zeugen. — 
15 σβεννύμενε codd. — 16 δίχτα codd. 

IX. 2 vvxtiógóuoc Hermann] -νυχτιδρύμε. — 3 ἐνγνυχίη ΓΎΡΗ 
ἐννυχία. — 5 αὐγάστειρα Abel] αὐγήστειρα (αὐγήτειρα). -- θ νυ- 
χαυγές Abel] νυχία. — 7 πανδερχές Abel] πανδερκής. — 8 gb- 
φρόνῃ Gesner] εὐφροσύνη (εὐφρόσυν᾽).--- — 9 χαριτῶπι Wiel] χαροδῶτι. --- 3 
χερασφόρε Abel] τελεσφόρε; an σελασφόρε scribendum? 
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[ ἀστράρχῃ, τανύπεσελ᾽, ἑλικοδρόμε, πάνσοφε, κούρη, 
—. ἐλϑέ, μάχαιρ᾽, equ. εὐάστερε, φέγγεϊ τῷ σῷ 
 λαμσομένη, σώζουσα νέους tzérag σέο, MAN 

.X. OYXEOZ, ϑυμίαμα ἀρώματα. 

E Ὦ Φύσι, '“παμμήτειρα ϑεά, τεολυμήχανε μῆτερ, 
15: | οὐρανίη, πρέσβειρα, σεολύχτιτε δαῖμον, ἄνασσα, 
᾿ πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, κυβερνήτειρα, σεαναυγές, 

᾿παντοχράτειρα, τετιμέν᾽ ἀεί, τεανυτεέρτατε δαῖμον, 
E  ἄφϑιτε, σερωτογένεια, ᾿τεαλαίφατε, κυδιάνειρα, 

yis, πολύπειρε, σελασφύρε, δεινοχάϑεχτε, 
b ἄψοφον ἀστραγάλοισι σεοδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα, τ 
ῷ ἁγνή, κοσμήχειρα ϑεῶν ἀτελής τε τελευτή, 
. χοινὴ μὲν πάντεσσιν, ἀχοιγώνητε δὲ μούνη, 
᾿ αὐτοπάτως, d ἀπάτωρ, ἀργής, τεολύγηϑε, μεγίστη, 
h εὐαντές, πλοχίη, φιλίη, σολύμιχτε, δαῆμον, 
γι E. ̓ἡγεμόνη, χράντειρα, φερέσβιε, τεάντροφε κούρη, 
᾿αὐτάρχεια, xn, “Χαρίτων σεολυώνυμε τεειϑώ, 
F αἰϑερίη χϑονίη τε χαὶ εἰναλίη μεδέουσα, 
πικρὴ μὲν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ σεειϑομένοισι, 
 πάνσοφε, ττανδώτειρα, χομίστρια, τεαμβασίλεια, 
ἢ αὐξιτρόφος, πίειρα πεπταινομένων τε λύτειρα, 
᾿ πάντων μὲν σὺ στατήρ, μήτηρ, τροφὸς ἠδὲ τιϑήνη, 
£ ὠκυλόχεια, μάχαιρα, στολύστστορος, ὡριὰς δρμή, 
| παντοτεχνές, πλάστειρα, σεολύχτιτε, τεότνια δαῖμον, 

᾿ἀιδίη, κινησιφόρος, πολύπειρε, περίφρον, 

[ 

τ 
»  vÉovc uns] τεούς. — σέο κούρη Ruhnken] ἐσλοκούρη. 

HI 

10 

E EX οὐρανίη Hermann] οὐρανία. — 58 παναυγές Abell παναυγής. -- 

Hermann. — περίφρον Abel] περίφρων. 

4 τετιμέν᾽ ἀεί Koene] τετιμενέα. -- δαῖμον Hermann] πᾶσιν. 
frisira Hermann] ἐννυχία. -- πολύπειρε Stephanus] πολύτειρε. — 
ἀργής Abel] ἀρετῇ. --- 11 εὐαντές Abel] εὐάνϑεια. — πλοκίη Hermann] 

. máóz5. — φιλίη Hermann] φιλέα.---ὀ ὀ 14 αἰϑερία χϑονία τε καὶ εἰναλία 
 €odd., corr. Hermann. — 15 πικρὴ Hermann] πιχρά. — 

b: ̓ τρόφων π. πεπ. δὲ A. codd., corr. Hermann. — 18 τιϑήνη Abel] τιϑη- 
 vóc. — 8320 πότνια] παντοῖα codd. -- 21 ἀιδία χκινησιφόρε codd., 

6 

10 

17 αὐξι- 



64 YMNOI. XI. 

πάνρυτε, κυχλοτερής, ἀλλοτριομορφοδίαιτε, 
εὔϑρονε, τιμήεσσα, μόνη τὸ χριϑὲν τελέουσα, 
σχησετούχων ἐφύστερϑε βαρυβρεμέτειρα κρατίστη, 
ἄτρομε, πανδαμάτειρα, πεπρωμένη αἶσα, ττυρίτενους, 
ἀίδιος ζωὴ a ἀϑανάτη τὲ πρόνοια " 
σεάντα σὺ ἔσσι: τὰ στάντα σὺ ydo μούνη τάδε τεύχεις. 
ἀλλα, ϑεά, "λίτομαί σε σὺν δὐόλβοισιν ἐ ἐν ὧραις 
εἰρήνην, ὑγίειαν ἄγειν, αὔξησιν ἁτεάντων. 

ΧΙ. ΠΑ͂ΝΟΣ, ϑυμίαμα ποικίλα. 8 

Πᾶνα χαλῶ χρατερόν, νόμιον, χόσμοιο τὸ σύμτταν, 
οὐρανὸν ἠδὲ ϑάλασσαν ἰδὲ χϑόνα παμβασίλειαν | 
χαὶ zo ἀϑάνατον: τάδε γὰρ μέλε᾽ ἐστὶ và Πανός, ἢ 
ἐλϑέ, μάχαρ, σχιρτητά, ττερίδρομε, σύνϑρονος Ὥραις, 1 
αἰγομελές, βαχχευτά, φιλένϑεος, ἀντροδίαιτε, MUCOD, 
ἁρμονίην. κόσμοιο χρέχων φιλο οτταίγμονι uoi, 79 [Gemct y o5 
φαντασιῶν ἑπεαρωγέ φόβων τ᾽ ἔχσταγλε βροτείων, (od 09 

αἰγονόμοις χαίρων ἀνὰ τείδαχας ηδέ τὲ βούταις, 
εὔσκοτσεε, ϑηρητήρ, Hyoic φίλε, σύγχορε νυμφῶν, 

σπαντοφυές, γενέτορ σεάντων, πολυώνυμε δαῖμον, 10 
χοσμοχράτωρ, αὐξητά, φαεσφόρξ, κάρστιμε Παιάν, 
ἀντροχαρές, βαρύμηγις, ἀληϑὴς Ζεὺς ὃ χεράστης. 

σοὶ γὰρ ἀπεειρέσιον γαίης χεέδον ἐστήρικται, 
εἴχει δ᾽ ἀχαμάτου τεόντου τὸ βαϑύρροον ὕδωρ 

Ὥχεανός τε πέριξ ἐνὶ ὕδασι γαῖαν ἑλίσσων, 15 
ἡέριόν τε μέρισμα τροφῆς, ζωοῖσιν ἔναυσμα, 
χαὶ κορυφῆς ξφύστερϑεν ἐλαφροτάτου σπευρὸς ὕμμα. 
βαίνει γὰρ τάδε δεῖα στολύχριτα σῆσιν ἐφετμαῖς " 
ἀλλάσσεις δὲ φύσεις τεάντων ταῖς σῇσι προνοίαις 

ia mio: δα τυ" AR 

f ani 

24 εὔϑρονε Hermann] ἔνϑρονε. — 28 σὺ ἔσσι Hermann] col εἰσί. 
ΧΙ. 3 μέλε᾽ Abel] μέλη. — 4 σύνϑρονος Hermann] σύνϑρονε. -- 

5 φιλένϑεε, ἀστροδίαιτε codd., corr. Hermann. — 6 ἁρμονίαν codd, — 

7 v Abel addidit. — 10 παντυφυές, ysvévog Abel] παντοφυής, y£vé- 
τωρ. — 14 βαϑύρροον Lennep] βαϑύσπορον. — 15 ἐνί Hermann] 
ἐν. — 16 ἠέριον Abel] ἀέριον. ---ὀ 18 ῥεῖα Wiel]9:eta. — σῇσιν Her- 
mann] σαῖσιν. — 19 σῇσι Hermann] σαῖσι. 



(LE 

'"MNOL xil. xL 

ἀνϑρώττων. γενεὴν χατ᾽ ἀστείρονα κόσμον. ἘΣ 90 

᾿ ἀλλά, μάχαρ, βαχχευτά, φιλένϑεε, βαῖν᾽ ἐπὶ λοιβαῖς : 

᾿ Πανιχὸν ἐχπτέμσεων οἶστρον &ri τέρματα γαίης. 

1 - E XII. HP.A4K AEOYZ, ϑυμίαμα λίβανον. 
wk : Hoaxhez ὀβριμόϑυμε, μεγασϑενές, ἄλκιμε Τιτάν, 
᾿χαρτερύχειρ, ἀδάμαστε, βρύων ἄϑλοισι χραταιοῖς, 

; αἰολόμορφε, χρόνου τεάτερ, ἀἰδιός τε χαὶ εὗφρον, 
Xt 

LI Ἢ ἄρρητ᾽, ἂν ἀγριόϑυμε, Ash Maori 

(emp σταγγενέτορ, πανυπέρτατε, σεᾶσιν ἀρωγέ, 

ἃ ϑνητοῖς χατέπεαυσας ἀνήμερα φῖλα διώξας, 

ξίρη εἰρήνην ́ ποϑέων κουροτρόφον, ἀγλαότιμον, 
αὐτοφυής, ἀκάμας, γαίης βλαστημα φέριστον, 
Mormoc στράψας βολίσιν, MM: δαῖμον, 10 

ide az ἀντολιῶν à ἄχρι δυσμῶν ἀϑλα διέρττων, 
aros, πολύπειρος, ἀπτείριτος, ἀστυφέλιχτος " 

 ἐλϑέ, μάχαρ, νούσων. ϑελχτήρια στάντα χομίζων, 
T pe δὲ χαχὰς ἄτας χλάδον ἐν χερὶ στάλλων, (15 
i ped T ἰοβόλοις χῆρας χαλετεὰς ἀτεόπεμστε. 

XUI. KPONOY, ϑυμίαμα στύραχα. 

s καὶ σεαγγενέτορ, f Mer os 5 

ME 1 ὀμβριμόϑυμε eodd. 3 ἀϊδιός τε καὶ Hermann] &ióié 
γε. — εὖφρον Abel] ἐύφρω»ν. -- 5 χάρτος μετὰ τόξα χαὶ μάντι eodd., 

rr. Sanctamandus. — 6 παγγενέτορ Abel] παγγενέτωρ. — . 10 βο- 
᾿λίσιν Lennep] ere. — δαῖμον Pierson] ναίων. — — — 12 ἀντολίων et 
ἄεϑλα codd. 13 ἀϑάνατος Sanctamandus] ἀϑανάτοις. — 16 

4 ἀρρήκτους Lennep] ἀρρήτους. -- 

—- 

“4 1 1 ἣν 
e dcc "ano 
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γαίης τε βλάστημα χαὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος, 
γέννα, φυῆς μείωσι, ' Ῥέας σεόσι, σεμνὲ τερομηϑεῦ, 
ὃς ναίεις κατὰ τεάντα μέρη κόσμοιο, γενάρχα, 
ἀγκυλομῆτα, φέριστε. κλύων ἱχετηρίδα φωνὴν 
στέμτεοις εὐόλβου βιότου τέλος αἰὲν ἄμεμτετον. 

XIV. PEAS, ϑυμίαμα ἀρώματα. 

Πότνα 'P£a, ϑύγατερ σπολυμόρφου Πρωτογόνοιο, 

ἡ λῖς ταυροφόνος ἱερότροχον ἅρμα τιταίνει, 
τυμττανόδουσεε, φιλοιστρομανές, χαλχόχροτε κούρη, 

μῆτερ Ζηνὸς ἄναχτος ᾿Ολυμτείου, αἰγιόχοιο, 
evt » ἀγλαόμορφε, Κρόνου σύλλεχτρε μάχαιρα, 

οὔρεσιν ἣ χαίρεις ϑνητῶν τ᾽ ὀλολύγμασι φριχτοῖς, 
σεαμβασίλεια “Ρέα, τεολεμόχλονος, οβριμόϑυμε, 

WevÓouérn, σώτειρα, λυτηριάς, ἀρχιγένεϑλε, 

μῆτερ μέν τε ϑεῶν ηδὲ ϑνητῶν ἀνθρώπων" 
ἐχ σοῦ γὰρ καὶ γαῖα xai οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερϑε 
καὶ πόντος σενοιαί τε" φιλόδρομος, ἠερόμορφε" 
ἐλϑέ, μάχαιρα ϑεά, σωτήριος εὔφρονι βουλῇ 

εἰρήνην κατάγουσα σὺν εὐόλβοις κτεάτεσσι, 
λύματα καὶ κῆρας ττέμτεουσ᾽ ἐτεὶ τέρματα γαίης. 

XV. AIOZ, ϑυμίαμα στύραχα. 
Ζεῦ σολυτίμητε, Ζεῦ ἄφϑιτε, τήνδε τοι ἡμεῖς 

μαρτυρίην τιϑέμεσϑα λυτήριον ἠδὲ σερόσευξιν. 
ὦ βασιλεῦ, διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη τάδε ῥεῖα, 
γαῖα ϑεὰ μήτηρ ὀρέων 9 ὑψηχέες ὕχϑοι 
χαὶ τεόντος χαὶ τεάνϑ᾽, ὁτεόσ᾽ οὐρανὸς ἐντὸς ἐέργει " 
Ζεῦ Κρόνιε, σχησιτοῦχε, καταιβάτα, ὀβριμόϑυμε, 

σπαντογένεϑλ᾽, ἀρχὴ τεάντων ττάντων τε τελευτή, 

7 φυῆς Lennep] φυή. — 10 εὐόλβου Hermann] εὔολβον. 

10 

10 

XIV. 2 ἥτ᾽ ἐπὶ ταυροφόρον ἱερότροχον ἅρμα τιταίνεις codd., corr 

Hermann. — 7 πολεμόχλονος Hermann] πολεμόκλονε. — Silpqid uie 

codd. — ^ 9 uztso Abel] μήτηρ. — 11 φιλόδρομος Hermann] φιλό- 
ópour. — ἠερόμορφε Abel) ἀερόμορφε. 

XV. 1 πολύτιμε codd. — 2 μαρτυρίην Hermann] μαρτυρίαν. — 
5 ἐέργει Abel] ἔταξε. 
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| σεισίχϑων, αὐξητά, καϑάρσιε, σεαντοτινάχτα, 
. ἀστράτειε, βρονταῖε, χεραύνιε, φυτάλιε Ζεῦ" 

χκλῦϑί μευ, αἰολόμορφε, δίδου δ᾽ ὑγίειαν ἀμεμφῆ 10 
εἰρήνην τε ϑεὰν «ai σελούτου δόξαν ἄμεμτετον. 

[Pro v. 1—11 hos habet cod. Thryllitianus: 

(o «UD οπάτορ, μαχάρων τε ϑεῶν πάτερ ἠδὲ ἀνδρῶν" 
E ἀλλὰ χάριν λοιβῆς σὺ δίδου, φρεσὶν αἴσιμα χεάντα, 
᾿ ζωήν τ᾽ ὀλβιόϑυμον, δμοῦ 9^ ὑγίειαν ἄνασσαν 
, εἰρήνην τε Sed», κουροτρόφον, ἀγλαότιμον, 10 
. xai βίον εὐθϑύμοισιν ἀεὶ ϑάλλοντα lepus. 

F x Ξ ΧΥΙ. ΗΡΑ͂Σ, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
E .. Kvavéotg χόλποισιν ἐνημένη, ἠερόμορφε, 
"Hey παμβασίλεια, Διὸς σύλλεχτρε μάχαιρα, 
| Wuyoroógovc αὔρας ϑνητοῖς παρέχουσα χεροσηγνεῖς, 

᾿ ὄμβρων μὲν μήτηρ, ἀνέμων τροφέ, σσαντο γένεϑλε" 

χωρὶς γὰρ σέϑεν οὐδὲν ὅλως | ξωῆς φύσιν ἔγνω " 5 n 
E γὰρ ἅπασι κεκραμένη ἠέρι σεμνῷ " y 
“πάντων γὰρ χρατέεις μούνη σάντεσσί τ᾽ ἀνάσσεις j 
» ἠερίοις ῥοίζοισι τινασσομένη χατὰ χεῦμα. 
S ἀλλά, μάκαιρα Sed, ττολυώνυμε, παμβασίλεια, 

᾿ ἔλϑοις εὐμενέουσα χαλῷ γήϑουσα τεροσώτεῳ. 10 
ΘΝ XVII. IIOSELIONOS, ϑυμίαμα σμύρναν. 
Κλῦϑι, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα, 

(bene χαλκοτόρευτον ἐ ἔχων χείρεσσι τρίαιναν, 

ὃς ναίεις σεόντοιο βαϑυστέρνοιο ϑέμεϑλα, 

EE uisi, ἁλίδουτσεε, βαρύχτυπος, ἐννοσίγαιε, 
E ᾿χυμοϑαλές, χαριτῶσεα, τετράορον ἅρμα διώχων, 5 
ὡ ᾿ εἰναλίοις ῥοίζοισι τινάσσων ἁλμυρὸν ὕδωρ, 

ἢ ! 

b 

du 

T 
n 

᾿ 9 ἀστράπιε Hermann] ἀστραπαῖε. — τ10μεὺ Hermann] μου. — δ᾽ ὑγίειαν 
. Hermann] δὲ (zal) ὑγείαν. 

E — XV (2. 1 αὐτοπάτορ Abel] αὐτοπάτωρ. — 8 λοιβῆς σὺ Abel] 
E 9 τ᾽ proó et 9^ pro δ᾽ Abel. — 10 ϑεών Abel] ϑεόν. 

E XVE ἠερόμορφε Hermann] ἐ ἀερόμορφε. — 2 Ἥρη Hermann] Hoa. — 
EL codd. — 6 ἠέρι Dorville] περί.--- — 10 γήϑουσα Lobeck] γήϑοντι. 

 XVIL 1 Ποσεΐδαον Abel] Ποσειδάον. — ^ 4 βαρύχτυπος Hermann] 
πο ϑδτύχε. - 5 χυμοϑαλές Abel] χυμοϑαλής. — χαριδῶπα codd. 

r^ 5* 



68 YMNOI. XVIIL. 

ὃς τριτάτης μοίρης ἔλαχες βαϑὺ χεῖμα ϑαλάσσης, 
χύμασι τερπόμενος ϑηρσίν 9^ &ua, σεόντιξ δαῖμον" 
ἕδρανα γῆς σώζοις χαὶ γηῶν εὔδρομον ὁρμήν, 
εἰρήνην, ὑγίειαν ἄγων ἠδ᾽ ὕλβον ἀμεμφῆ. 
[Eig Ποσειδῶ hunc hymnum habet cod. Thryllitianus: 3 

Κλῦϑι Ποσείδαον, Ζηνὸς τταῖ τερεσβυγένεϑλε, ju 
οὐρανίων μαχάρων τε ϑεῶν τεάτερ ἠδὲ χαὶ ἀνδρῶν, ' 
ὃς γαίεις χορυφαῖος ez Οὐλύμττοιο χαρήνων ^ 
δεύτερος ἐχ Διὸς εἰληχὼς πάντεσσιν ἀνάσσειν" : 
ἵχετειε, χαλχοτόρευτον ἔχων ζείρεσσι τρίαιναν, 5 
εὑρύμεδον, χαριτῶπα, τετράορον ἅρμα διώχων" | 
ea τεοντοχράτωρ, ἱερώτατος, ἀγλαότιμε, : 
σεμνοῖς μυστιτεόλοις χαίρων ὁσίοις τε σεβασμοῖς : 3 

ἵλαος εἴης εὐτυχίην μύστῃσι τεροφαίνων.] 

XVIIL EIS IL40YTONA. 

Ὦ τὸν ὑττοχϑόνιον ναίων δόμον, ὀβριμόϑυμε, 
Ταρτάριον λειμῶνα βαϑύσχιον ηδὲ λιτεαυγῆ, 
Ζεῦ χϑόνιε, σχηπτοῦχε, τάδ᾽ ἱερὰ δέξο περοϑύμως, 
Πλούτων, ὃς χατέχεις γαίης χληῖδας cone, 2x 

σελουτοδοτῶν γενεὴν βροτέην χαρτεοῖς ἐνιαυτῶν * 56i 
ὃς τριτάτης μοίρης ἔλαχες χϑόνα σπταμβασίλειαν, 
ἕδρανον ἀϑανάτων, ϑνητῶν στήριγμα χραταιόν" | b 
ὃς ϑρόνον ἐστήριξας ὑττὸ ζοφοειδέα χῶρον 
τηλετεόρον τ΄, ἀχάμαντα, λιτεότενοον, ἄχριτον ἄδην 
χυάνεόν τ᾽ ᾿Αχέρονθϑ᾽, ὃς ἔχει διζώματα γαίης" auem. 
ὃς χρατέεις ϑνητῶν ϑανάτου χάριν, ὦ ττολυδέγμον " 
Εὔβουλ᾽, ἁγνοττόλου 4ημήτερος Og πτοτε παῖδα 

fi HER ELO INEO 

7 ἔλαβες codd. — μοίρης ἔλαχες Abel] ἔλαχες μοίρης. 
XVII (2). 1 Ποσείδαον Abel] Ποσειδάων. — 4 πάντεσσιν CHR 

πάντων. — 7 ἄναξ παντοχράτορ ἱερώτατε codd. corr. Hermann. — 
8 μυστοπόλοις (sic, errore?) Hermann] μουσοπόλοις (μουσιπόλοις).--- 9 
μύστῃσι Hermann] μύσταισι. : b 

XVII Inscr. εἰς τυφῶνα est in codd. — 1 ομβριμόϑυμε eodd. — — 
11 πολυδέγμον Ruhnken] πολυδαῖμον. 



᾿ τετρώροις acadcy ὑσε᾽ "dr9idoc à ῆ γαγες ἄντρον 
᾿ δήμου Ἔλευοῖ ἵνος, τόϑι σεερ τεύλαι εἰσ᾽ ᾿,ἰδαο. 15 τὰς 

pic ἔφυς ἀφανῶν ἔργων φανερῶν τε βραβευτής, 

E σι ovi μυστιπόλοις χαίρων ὁσίοις τε σεβασμοῖς" * 

ἌΣ aov ἀγχαλέω σὲ μολεῖν χεχαρηότα μύσταις. ' 5i 

XIX. KEPAYNIOY IOS, ϑυμίαμα στύραχα. D τ 

; ̓  Ζεῦ χεάτερ, ὑψίβρομον πυριαυγέα κόσμον ἐλαύνων, 
σιράπτων αἰϑερίου στεροστῆς σεανυπέρτατον αἴγλην, 
Ep ἕδρανον ϑείαις βοοντῆσι τινάσσων, x x 

"uet σεαννεφέοις στεροπτὴν φλεγέϑουσαν ἀναίϑων, i 
lhazcac, ὄμβρους, πρηστῆρας χρατερούς τε χεραυνούς, pm 

λέχτους, χραιτενούς, φριχώδεας, ὀβριμοϑύμους, Σ 
λων εὐροϑίέους, φλογερούς, νεφέεσσι χαλύτττων Eo 

στηνὸν ὅτελον δεινόν, κλονοχάρδιον, ὀρϑοέϑειρον, 
νίδιον, βρονταῖον, ἀνίχητον βέλος. ἁγνὸν 

ου ἀπτειρεσίου δινεύμασι, παμφάγον δρμῇ, de ΟΣ ar vC 
ὑθηκτον, βαρύϑυμον, ἀμαιμάχετον, τερηστῆρος ; "ida 

οὐράνιον βέλος of χαταιβάτου αἰϑαλόεντος, E 
9v ' xol γαῖα πέφριχε ϑάλασσά τε πεαμφανόωντα, v 3d 
αὶ Sess d: πτήσσουσιν, ὅτ᾽ ἂν χτύπος οἷας ἐσέλϑῃ". 

ua μαίρει δὲ σερόσωτε᾽ αὐγαῖς, σμαραγεῖ, δὲ χεραυνὸς 45 
τὲ ϑέρος ἐ ἐν γυάαλοισι" διαρρήξας, δὲ χιτῶνα, : 
oma Eniowr ἀφίεις ἀργῆτα piu 

᾿ οσπαδίην Sanctamandus] ἀποσπαδάην. — 15 sig codd. — 17 
᾿- S ustar Hermann] ἱερώτατε. --- 18 μυστοπόλοις (sie, errore?) Her- 

mann] μουσιπόλοις. ἢ 

| PORE “Κεραυνοῦ in inscriptione eodd. — 1 ὑψίβρομον Hermann] 
ψίδρομον. — πυριαυγέα Abel] πυρσαυγέα. — 3 βροντῇσι Hermann] 
ονταῖσι. — v. 6 ante Hermannum post v. 7 legebatur. — ^ 6 χραιπνούς 
rmann] χρατερούς.-- 1 tvgo9íovc Hermann] ἐς ῥοϑίους. — νεφέ- 
. Hermann] βελέεσσι. — 8 χλονοχάρδιον Stephanus] χρονοχάρ- ει 
— | X προχάλυμμ᾽ ἀφίεις Slothouwer] προκάλυμμα βάλλεις. ; 



aw 

το YMNOL XX. XXI. Xxm. 

ἀλλά, μάκαρ, ϑυμὸν βαρὺν ἔμβαλε κύμασι πόντου 
ἠδ᾽ ὀρέων χορυφῆσι" τὸ σὸν κράτος ἴσμεν ἅπαντες. 
ἀλλὰ χάριν λοιβῆς σὺ «δίδου, φρεσὶν αἴσιμα τεάντα, 20 
ζωήν τ᾽ ὀλβιόϑυμον, ὁμοῦ 9 ὑγίειαν ἄνασσαν 
εἰρήνην τὲ ϑεάν, χουροτρόφον, ἀγλαότιμον, 
xci βίον εὐθϑύμοισιν ἀεὶ ϑάλλοντα λογισμοῖς. 

XX. 4ΊΟΣ ZTPATIOY, ϑυμίαμα λιβανομάνναν. 
Κιχλήσχω μέγαν, ἁγνόν, ἐρισμάραγον, περίφαντον, 

ἠέριον, ai tnos σευ Ὀίέβρομον, ἠεροφεγγῆ» 
ἀστράπτοντα σέλας vegéav παταγοδρόμῳ αὐδῇ, 
φριχώδη, βαρύμηγιν, ἀνίχητον ϑεὸν ἁγνόν, 
ἀστράστιον 4a, “εαγγενέτην, βασιλῆα μέγιστον, 5. Δ 
εὐμενέοντα φέρειν γλιυ χερὴν βιότοιο τελευτήν. 

XXI. NEO2ON, ϑυμίαμα σμύρναν. 
᾿Ηέριαι νεφέλαι, καρστοτρόφοι, οὐρανότελαγκχτοι, 

ὀμβροτόχοι, πνοιῇσιν ἐλαυνόμεναι χατὰ χόσμον, 
βορονταῖαι, σευρύεσσαι, ἐρίβρομοι, ὑγροχέλευ ϑοι, 

ἠέρος ἐν κόλστῳ σεάταγον φριχώδε ἔχουσαι, 
πνεύμασιν ἀντίστεαστοι ἐσειδρομάδην παταγεῦσαι, 
ὑμᾶς γῦν λέτομαι, δροσοείμονες, εὔχενοοι αἴραις, 

ztéuzr& χαρττοτρόφους Oufloovc ἐτεὶ μητέρα γαῖαν. ᾿ A" 
XXIL 09.4 4.4SX5H3, ϑυμίαμα .λιβανομάνναν. 3 

᾿Ωχεανοῦ χαλέω νύμφην, γλαυχώτειδα Τηϑύν, 3 
χυανότεετελον ἄνασσαν, ἐύτροχα χυμαίνουσαν, 
αἴραις ἡδυτενόοισι τεατασσομένην στερὶ γαῖαν. | 
ϑραίουσ᾽ αἰγιαλοῖσι πεέτρησί τε χίματα μαχρά, 4 
εὐδίοις ἁσταλοῖσι γαληνιόωσα δρόμοισι, 5 

ΡΥ δ ὙΥ 

[51] 

18 βαρύν add. Slothouwer. — 19 ven Hermann] χορυφαῖσι. — ——— 

22 ϑεάν Abel] ϑεον. : A 
XX. In inscriptione ἀστραπίου Abel pro αστραπέως. — 2 ἠέριον 

Hermann] ἀέριον. — πυρίβρομον Pierson] zvoíógouov. — ἠεροφεγγῆ Her- 
mann] ἀεροφεγγῆ. — 5 ἀστράπιον Abel] ἀστραπαῖον. 

XXL 1 ἠέριαι Abel] zéoioi. — 2 πνοιῇσιν Hermann] πνοιαῖσιν. — | 
3 ὑγροχέλευϑοι Hermann] ὑδροχέλευϑοι. —Ó 4 ἠέρος Hermann] &£goc. — 
φριχώδε᾽ Hermann] φριχώδη. ἢ 

XXII. 5 εὐδίοις Abel] εὐδεινοῖς. 

3o zb 



᾿γηυσὶν ἐγαϊλομένᾳ ϑηροτεύφος, ὑγροκέλευϑε, 
᾿ς μῆτερ μὲν Κύπριδος, μῆτερ νεφέων ἐρεβεννῶν 

᾿ χαὲ πάσης πηγῆς νυμφῶν γασμοῖσι βρυούσης " 
χλῦϑί μευ, ὦ σεολύσεμνε, xci εὐμενέουσ᾽ ἐτταρήγοις, 

εὐϑυδρόμοις οὖρον νηυσὶν “τέμττουσα, μάχαιρα. τὺ 

p "ας ii "XXIII. NHPEO, ϑυμίαμα σμύρναν. 
SN ao κατέχων πόντου ῥίζας, κυαγαυγέτιν ἕδρην, 
: ̓ σεντήχοντα χόρῃσιν ἀγαλλόμενος κατὰ χῦμα 
᾿ χαλλιτέχνοισι χοροῖς, Νηρεῦ, μεγαλώνυμε δαῖμον, 
condi μὲν πόντου, γαίης πέρας, ἀρχὴ ἁπάντων, 

ὃς κλονέεις Δηοῦς Ἱερὸν βάϑρον, ἡνίχα σενοιὰς 5 
ἐν μυχίοις κευϑμῶσιν ἐλαυνομένας ἀπολνλείεις " 

᾿ ἀλλα, μάχαρ, σεισμοὺς μὲν ἀπότρεπε, στέμτεε δὲ μύσταις 
. ὄλβον v' εἰρήνην τε χαὶ ἠπειόχειρ᾽ ὑγίειαν. : 

T XXIV. NHPHIAQON, ϑυμίαμα ἀρώματα. 

Νηρέος εἰναλίου νύμφαι καλυχώπειδες, ἁγναί, 
| φρικαλέαι, βύϑιαι, χοροπαίγμονες, ὑγροχέλευϑοι, 
πεντήκοντα χόραι σεερὶ χύμασι βαχχεύουσαι, 

 Τριτώνων im^ ὕχοισιν ἀγαλλόμεναι ττερὶ νῶτα 
᾿ς ϑηροτύποις μορφαῖς, ὧν βόσχει σώματα τεόντος " 5 
᾿ς ἄλλοι 9" ot ναίουσι βυϑόν, Τριτώνιον οἶδμα, 
τῆς n ὑδροδρόμοι, σχιρτηταί, ἑλισσόμενοι τεερὲ χῦμα, 
E σεοντοτελάνοι δελφῖνες, ἁλερρόϑιοι, χυαναυγεῖς * 

m 
ὑμᾶς κιχλήσχω σεέμτεειν μύσταις τεολὺν ὄλβον" i 

“Ὁ ὑμεῖς γὰρ τερῶται τελετὴν “ἀνεδείξατε σεμνὴν | 10 
. &btégov Βάχχοιο χαὶ ἁγνῆς Φερσεφονείης, 
E: Milbinm σὺν μητρὶ xai ᾿“πόλλωνι ἄνατχτι. 
X 

2 

^ ^R IM et ϑηροτρόφος Hermann pro ναυσίν et ϑηροτρόφε. -- 1 μη- 

Es τερ Àbel bis pro μήτηρ. —Ó ^ 9 uv Hermann] μου. τ 10 νηυσίν Her- 
mann] ναυσίν. 

B — XXII 23 χόρῃσιν Hermann] χόραισιν. — — 6 ἐννυχίοις et ἀποκχλείοις 
E eodd., corr. Hermann. — 8 Y Hermann] ἐπ᾽. τ ἠπιόχειρ᾽ (ἡπιόχειρον 

᾿ὑγείην esum) ὑγίειαν Hermann] ὀλβιόχειρον ὑγείην. 
——— XXIV. 3 φρικαλέαι Abel] σφράγιαι. 

"c 



! £9. 

mM , ὝΜΝΟΙ. XXV. XXVI. 

XXV. ΠΡΩΤΈΩΣ, ϑυμίαμα σεύραχα. 

Πρωτέα κιχλήσχω, σεόντου κληῖδας € ἔχοντα, 

πρωτογενῆ, πάσης φύσεως ἀρχὰς ὃς ἔφηνεν 
ὕλην ἀλλάσσων ἱερὴν ἰδέαις πολυμόρφοις, 
πάντιμος, πολύβουλος, ἐπιστάμενος τά T ἐόντα 

ὅσσα τε σρόσϑεν ἔην ὅσα τ᾽ ἔσσεται ὕστερον αὖτις" 
σεάντα γὰρ αὐτὸς ἔχων μεταβάλλεται, οὐδέ τις ἄλλος 
ἀϑανάτων, ot ἔχουσιν ἕδος γιφόεντος ᾿Ολίμτεου 

x«i σπεόντον χαὶ γαῖαν ἐνηέριοί τε στοτῶνται" 
σεάντα γὰρ ἐν Πρωτεῖ τερώτη φύσις ἐγκατέϑηχε. 
ἀλλά, πάτερ, μόλε μυστιτεόλοις ὁσίησι περονοίαις 
σεέμττων εὐόλβου βιότου τέλος ἐσϑλὸν im^ ἔργοις. 

XXVI. ΤΗΣ, 9v Μίαμα σεᾶν σπέρμα τελὴν χυάμων xai 
ἀρωμάτων. 

Γαῖα ϑεα, μῆτερ μαχάρων ϑνητῶν τ᾽ ἀνϑρώπων, Ἷ 
πάντροφε, σεανδώτειρα, τελεσφόρε, σεαντολέτειρα, 
αὐξιϑαλές, φερέκαρστε, χαλαῖς ὥρῃσι βρύουσα, 

ἕδρανον ἀϑανάτου χόσμου, στολυστοίχιλε χούρη, 
ἢ λοχίαις ὠδῖσι χύεις καρπὸν πολυειδῆ, 5 
AR σολύσεμνε, βαϑύστερν᾽, ὀλβιόμοιρε, 
ἡδυτενόοις χαίρουσα χλόαις, χεολυάνϑεμε δαῖμον, : 

ὀμβροχαϑές, σεερὶ τὴν κόσμος τεολυδαίδαλος ἄστρων Mm  κν, 

εἱλεῖται φύσει ἀενάῳ χαὶ ῥεύμασι δεινοῖς. ' 
ἀλλά, μάχαιρα Sea, καρστοὺς αὔξοις πολυγηϑεῖς 10 

εὐμενὲς ἦτορ ἔχουσα, σὺν εὐόλβοισιν ἐν ὥραις. 

XXVII. ΜΗΤΡΟΣ ΘΕΩ͂Ν, ϑυμίαμα σοικίλα., 
᾿ἀϑανάτων ϑεύτιμε ϑεῶν μῆτερ, τροφὲ σπεάντων, 

τῇδε μόλοις, χράντειρα ϑεά, σέο, τεότνι᾽, ἐπε εὐχαῖς, AU. 

XXV. 4 τά τ᾽ ἐόντα Hermann] τά τε ὀντα.---Ἢ 9 iv omm. eodd.— i: 
10 ócígo. Hermann] óotato:. Ax 

XXVI. 3 αὐξιϑαλές Abel] αὐξιϑαλής. --- ὥρῃσι παν ὥραισι. — 

6 ἀιδίη Hermann] cia. — πολύσεμνε Abel] πολύσεπτε. — ^? moàv- 1 
άνϑεμε Pierson] πολυανϑέσι.-τ. 8. ὀμβροχαρές Abel] ὀμβρεμοχαρής. --- 
τήν Hermann] ἥν. — — 11 εὐόλβοισιν Lennep] ὀλβίοισιν. 
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y ̓ ζεύξασα, ταχύδρομον» ἅρμα λεόντων, 1A Ca Es : 
χλεινοῖο τεόλου, τεολυώνι "ue, σεμνή, πεν: Ms ΣΝ ν 

: d χατέχεις χόσμοιο᾽ μέσον ϑρόνον, οὕνεχεν αὐτὴ 5 
| γαῖαν ἔχεις ϑνητοῖσι τροφὰς σεαρέχοι: σα πιροσηνεῖς. — (un 
Hx σέο δ᾽ ἀϑανάτων τε γένος ϑνητῶν v ἐλοχεύϑη, 
᾿ς goi ποταμοὶ χρατέονται ἀεὶ «cL πᾶσα DS ασσα, «Nl b 

αὐδαχϑεῖσα" σὲ δ᾽ ὀλβοδότιν χαλέουσι, [ foc) 1 
᾿ φεαντοίων ἀγαϑῶν ϑνητοῖς ὅτι δῶρα χαρίζῃ. 1 

᾿ ἔρχεο πρὸς τελετήν, ὦ πόενια, τυμπανοτερπές, | 
E δαμάτορ, Φρυγίης σώτειρα, Κρόνου συνόμευνε, eee 

—. Οὐρανόσται, περέσβειρα, βιοϑρέπτειρα, φίλοιστρε" (ἢ 

deo γηθόσυνος, χεχαρισμένη εὐσεβίησιν. 

XXVIIL EPMOY, ϑυμίαμα λίβανον. r 

| Lp uev, "Eoueía, hc ἄγγελε, ἸΠαιάδος υἱέ, dd 
σπεαγχρατὲς ἦτορ ἔχων, ἐναγώνιε, κοίρανε ϑνητῶν, ἫΝ 
15-15 ον. 
᾿εὔφρον, σεοιχιλόβουλε, διάχτορος ᾿“ργειφόντα, E 

o: ἔδιλε, φίλανδρε, λόγου ϑνητοῖσι περοφῆτα, EE 
νάσιν ὃς χαίρεις δολίαις τ᾽ ἀπάταις, στροφιοῖχε, B 122 

ηνεῦ πάντων, κερδέμπορε, λυσιμέριμνε, 

Og χείρεσσιν ἐ ἔχεις εἰρήνης ὅτελον ἀμεμφές, E 

ó “Κωρυχκιῶτα, μάκαρ, ἐριούνιε, ποικελόμυϑε, Y z 

ἐργασίαις ἐσταρωγέ, φίλε ϑνητοῖς ἐν ἀνάγκαις, ᾿ wn 

λώσσης δεινὸν ὕσελον, τὸ σεβάσμιον ἀνϑρώστοισι" τὸ 

χ ὅϑί A nid δυχομένου; οὐκτδαυ τέλος PA ὀπεάζων i 

A. XXIX. YMNO5S ΦΕΡΣΕΦΟΝΗΣ. 

ΣΝ ϑύγατερ μεγάλου “Αιός, ἐλϑέ, μάχαιρα, 
᾿μουνογένεια Sed, κεχαρισμένα δ᾽ ἱερά δέξαι, 

.. XXVII. 9 "Iovis; Hermann] ἑστία. — αἰδαχϑεῖσα᾽ σὲ δ᾽ Hermann] αὐδώ- 
3 9e σὲ δέ.-- 1 τυμπανοτερπές Abel] τυμπανοτέρπη. -- 12 παν- 

— XXVII. 1 uev Hermann] μοι. — 3 εὖφρον Abel] εὔφρων. — 
E Hermann] διώχτορε. — 5 στροφιοῦχε Wiel] τροφιοῦχε. — 
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τά YMNOI. XXIX. XXX. 

Πλούτωνος σπολύτιμε δάμαρ, κεδνή, βιοδῶτι, 

ἢ κατέχεις ᾿,ΑΔίδαο τεύλας ὑτεὸ χεύϑεα γαίης, 
Πραξιδίκη, ἐρασισελόχαμος, “]ηοῦς ϑάλος ἁγνόν, 5 
Εὐμενίδων γενέτειρα, καταχϑονίων βασίλεια, 

ἣν Ζεὺς ἀρρήτοισι γοναῖς τεχνώσατο χούρην, 
μῆτερ ἐρεβρεμέτου πολυμόρφου ἘΕὐβουλῆος, 
Ὡρῶν συμπαίχτειρα, φαεσφόρος, ἀγλαόμορφε; 
σεμνή, πεαντοχράτειρα, χόρη χαρττοῖσι βρύουσα, 10 
δὐφεγγές, χερόεσσα, μόνη ϑνητοῖσι ποϑεινή, 
εἰαρινή, λειμωνιάσιν χαίρουσα τενοῇσιν, 
ἱερὸν ἐχφαίνουσα δέμας βλαστοῖς χλοοχάρτστοις, 
ἁρτταγιμαῖα λέχη μετοτεωρινὰ νυμφευϑεῖσα, 
ζωὴ καὶ ϑάνατος μούνη ϑνητοῖς τετολυμόχϑοις, 15 
Φερσεφόνη - φέρβεις γὰρ ἀεὶ χαὶ τεάντα φονεΐεις. 
χλῦϑι, μάχαιρα ϑεά, χαρτεοὺς δ᾽ avaztum am γαίης 
εἰρήνῃ ϑαάλλουσα καὶ ἠπσειιόχειρ᾽ ὑγιείῃ 
xai βίῳ εὐόλβῳ, λιτταρὸν γῆρας κατάγοντι 
χερὸς σὸν χῶρον, ἄνασσα, xai εὐἰδύνατον Πλούτωνα. 

XXX. ΔΙἊΟΝΥΣΟΥ͂, ϑυμΐαμα στύραχα. 

Κιχλήσχω “Πόνυσον ἐρίβρομον, εὐαστῆρα, 
περωτόγονον, διφυῆ, τρίγονον, Βαχχεῖον ἄναχτα, 

ἄγριον, ἄρρητον, χρύφιον, διχέρωτα, δίμορφον, 
χισσόβρυον, ταυρωτιόν, ἀρήιον, EULOY, ἁγνόν, 
ὠμάδιον, τριετῆ, βοτρυηφέρον, ἐρνεσίτεετελον. 5 
Εὐβουλεῦ, σεολύβουλε, Διὸς «ci Φερσεφονείης 
ἀρρήτοις λέκτροισι τεχνωϑείς, ἄμβροτε' δαῖμον" 
χλῦϑι, μάχαρ, φωνῆς, ηδὺς δ᾽ ἐτείχενευσον ἀμεμφής, 
εὐμενὲς ἦτορ ἔχων, σὺν ἐυζώνοισι τιϑήναις. 

ΧΧΙ͂Χ. ὅ ἐρασιπλόχαμος Abel] ἐρατοπλόχαμος. — Δηοῦς Lennep] 
διός. — 9 συμπαίχτειρα Heringa] συμπλέχτειρα. — φαεσφόρος Her- 

mann] φαεσφόρε. — 11 εὐφεγγές Abel] εὐφεγγής. — 18 χροοχάρ- 
ποις codd. — 18 ἠπιόχειρ codd. — ὑγεεώῃ Hermann] ὑγίεια. 

XXX. 5 βοτρυηφόρον Abel] βοτρυοφόρον. — 6 Εὐβουλεῦ πολύ- 
βουλε Pierson] εὔβουλ᾽ εὐπολύβουλε. — Φερσεφονείης Abel] περσεφο- 
νείης. — 8 .ἀμεμφής Lobeck] ἀμεν .... 
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j XXXL YMNOS KOYPHTON. 
᾿ Σαιρεηταὶ Κουρῆτες, ἐνόπλια βήματα ϑέντες, 

σεοσσίχροτοι, ῥομβηταί, ὀρέστεροι, εὐαστῆρες, ] 

3 χρουσιλύραι, σεαράρυϑμοι, ἐπεμβάται ἴχνεσι χούφοις, 
P. ὅσελοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, ἀγλαόφημοι, 

μητρὸς ὀρειμανέος gvvorrdoves, ὀργιοφάνται" : 5 
d ἔλϑοιτ᾽ εὐμενέοντες ἐπ᾽ εὐφήμοισι λόγοισι, 

᾿ βουκόλῳ εὐάντητοι ἀεὶ χεχαρηότι ϑυμῷ. 

E τς '"XXXII. AOHNASZ, ϑυμίαμα ἀρώματα. 

E Παλλὰς μουνογενές, μεγάλου “πεὸς £«yove σεμνή, 
δῖα, ἴα, “μάκαιρα Sed, πτολεμόχλονος, ὀβοιμόϑυμε, 

4 ἀρρήτη, δητή, μεγαλώνυμος, ἀντροδίαιτε, 
Ὄ E χατέχεις ὄχϑων ὑψηχέας ἀχρωρείας 

M ἠδ᾽ o opea σχεύεντα, γάτεησί τε σὴν φρένα τέρπεις, 5 
ο΄ δπλοχαρής, οἰστροῖσα βοοτῶν ψυχὰς μανίησι, 
δ᾿: γυμνάζουσα χόρη, φριχώδεα ϑυμὸν ἔχουσα, 

᾿ 

ts n 09oqóvoc, φυγόλεχτρε, τεχνῶν μῆτερ :τολύολβε, 
E ὁρμήτειρα, φίλοιστρε καχοῖς, ἀγαϑοῖς δὲ φρόνησις" 
|. ἄρσην μὲν xci ϑῖλυς ἔφυς, πολεμητόνε, μῆτι, 10 
ΣῈ αἰολόμορφε, δράχαινα, φιλένϑεος, ἀγλαότιμε, 

E Φλεγραίων ὀλέτειρα Ti ἱγάντων, ἱσεττελάτειρα, 
Ἐν Τριτογένεια, «λύτειρα χαχῶν, νιχηφόρε δαῖμον, 
E: ̓γλαυχῶφ᾽ : εὑρεσίτεχνε, πολυλλίστη βασίλεια, 

j ἤματα χαὶ γύχτας αἰεὶ γεάτῃσιν ἐν ὧραις, ; 15 

^ δ XXXL 3 χρουσιλύραι Hermann] χρουσολύραι. -- πολύρυϑμοιϑ — 
| χούφοις Valekenaer] χωφοί. — 5 ὀρειμανέος Hermann] ὀρειομανοῦς. 
ἘΣ ΧΧΧΗ, 1 ἔγγονε codd. — 2 πολεμοχλ ὄνος (sic) Hermann] πολ λεμό- 

/— χλονε ( οχλόνε). — ὀμβριμόϑυμε cold. — ὀ ἀΦδ8ὃ.ἀρρήτη ῥητή Abel] ἄρρη- 
| — ερρητή. — μεγαλώνυμος Hermann] μεγαλώνυμε. — 4 χατέχεις 

Wiel] διοίγεις. — ὄχϑων Abel] ὄχϑους. — ὑψηχέας Abel] ὑψαύχενας. — 
ἀχρωρείους codd. — ^ 5 νάπῃσι Hermann] νάπαισι. --- 6 μανίῃσιν (sic) 
Hermann] μαρίαισι. — 7 χόρη Gesner] χάρη. — φρικώδεα Hermann] 
φρικώδη. — 8 l'opyogóvoc Hermann] γοργόφονε. — 9. δρομήτειρα 

. . Abel] ὁρμάστειρα. --- 10 πολεματόχε (πολεμοτόχε) codd. πολεμήτοχε 
- Hermann. — — 11 φιλένϑεος Hermann] φιλένϑεε. — v. 14 ante Hermannum 
d ps JA P legebatur. : 
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16 YMNOI. XXXIII. XXXIV. 

χλῦϑί Ls εὖ ̓χομένου, δὸς δ᾽ Ei» πολύολβον. 
χαὶ χόρον ἠδ᾽ ὑγίειαν ἐτε᾽ εὐόλβοισιν ἐν Meat 

XXXIII. NIKHA, ϑυμίαμα μάνναν. 
Εὐδύνατον χαλέω Νίχην, ϑυητοῖσι “ποϑεινήν, 

D μούνη λύει ϑνητῶν ἐναγώνιον ὁρμὴν 
xci στάσιν ἀλγινόεσσαν ἐπε ἀντισεάλοισι. μάχῃσιν, 
ἐν στολέμοις κρίνουσα τροπεαιούχοισιν ἐπ᾽ ἔργοις, 
οἷς ἂν ἐφορμαίνουσα φέρῃς γλυχερώτατον εὖχος" 
σεάντων γὰρ χρατέεις, τεάσης δ᾽ ἔριδος χλέος ἐσϑλὸν 
Νίχῃ ἐπ᾽ εὐδόξῳ χεῖται ϑαλίησι βρυάζον. Ὶ 
ἀλλά, μάχαιρ᾽ ; ἔλϑοις σεετεοϑημένη ὄμματι φαιδρῷ ; 

αἰεὶ ix^ εὐδόξοις ἔργοις τέλος ἐσϑλὸν ἄγουσα. 

XXXIV. -AIIO A ANO, ϑυμίαμα μάνναν. 1 
Ἐλϑέ, μάχαρ, Παιᾶν, ,Τιτυοχτόνε, Φοῖβε, «υχωρεῦ, Ἶ 
Ιεμφῖτ᾽, ἀγλαότιμος, ἰήιος, ὀλβιοδῶτα, 
χρυσολύρη, σττερμεῖος, ἀρότριε, Πύϑιε, Τιτάν, 
Γρυνεῖε, Σμινϑεῦ, Πυϑοχτόνε, Δελφιχέ, μάντι, 
ἄγριε, φωσφύρε δαῖμον, ἐράσμιε, χύδιμε χοῦρε, δος 
χρουσιλύρη, χοροττοιός, ἑχηβόλε, τοξοβέλεμνε, A. 
Βράγχιε χαὶ Διδυμεῦ, Παταρήιε, “Τοξία, ἁγνέ, 
hi) ἄναξ, σεανδερχὲς & ἔχων φαεσίμβροτον ὄμμα, A 

χρυσοχόμη, καϑαρὰς φήμας χρησμούς v ἀναφαίνων" ὍΛΕΣ e 
χλῦϑί μευ εὐχομένου λαῶν i ὕστερ εἴφρονι 9vug : 10 | 
τόνδε σὺ γὰρ λεύσσεις τὸν ἀττείριτον αἰϑέρα τεάντα 
γαῖάν v' ὀλβιόμοιρον ὑπε᾿ αἰϑέρι καὶ δι᾿ ἀμολγοῦ, 

NET 

16 uev Hermann] μου. 

XXXIIL 3 μάχῃσιν Hermann] μάχαισιν. — 5 φέρῃς Hermann] 

φέροις. — 7 ϑαλίῃσι Hermann] ϑαλίαισι. — 8 πεποϑημένη Slot- 
houwer] πεποϑημένῳ. — 9 τέλος Lobeck] χλέος. 

XXXIV. 2 ἀγλαότιμε, iz codd. eorr. Hermann. — . — 38 σπερμεῖος 
Hermann] σπέρμιε. — 4 Γρύνειε (sic) Hermann] yov» χαί. — 6 
προυσιλύρη Abel] μουσαγέτα. — ζοροποιός Hermann] χοροποιέ. Ξ- 7 
βάχχιε codd. — Παταρήιε Wiel] ἑχάεργε. — 9 χρυσοκόμη Hermann] 
χρυσοχόμα. — 10 urv Hermann] μου. — 12 ὑπ᾿ αἰϑέρι Wiel] 
ὕπερϑέ τε. 



ςς ἐν ἐρξευος vm * ἀστεροομμάτου ὄρφνης 

(m iode. δέδορχας, ἔχεις δέ τε πείρατα χόσμον 
- σεαντός" σοὶ δ᾽ ἀρχή τε τελευτή τ᾿ ἐστὶ μέλουσα. 15 

ἱ παντοϑαλές, σὺ δὲ στάντα ττόλον χιϑάρῃ τεολυχρέχτῳ 
ἔζεις, δτὲ μὲν »εάτης ἐπεὶ τέρματα βαίνων, 
τε δ᾽ αὖϑ᾽ ὑπάτην, στοτὲ. “Ιώριον ἐς διάχοσμον 

3 Pee χεόλον χιρνάς, κρίνεις βιοϑρέμμονα φῦλα, 

μίξας χει μῶνος ϑ' ϑέρεός τ᾽ ἴσον ἀμφοτέροισιν, 
εἰ ὑσεάτ t6 χειμῶνα, ϑέρος. »εάταις διαχρίνας, 

͵ “ώριον εἰς ἔαρος σεολυηράτου ὥριον ἄνϑος. 
.. ἔνϑεν ἐπτωνυμίην σε βροτοὶ χλήζουσιν à ἄναχτα, 
EL “Πᾶνα, ϑεὸν διχέρωτ᾽, ἀνέμων S2" ἱέντα * 25 
| OUvexa παντὸς ἔχεις χόσμου σφρηγῖδα τυτεῶτιν. 

e λῦϑι, μάχαρ, σώζων μύστας Pat: φωνῇ. 

XXXV. AHTO areae σμύρναν. 

, js Ζηνὸς DRM ὠδῖνα λαχοῖσα,, 
Α ᾿7ειναμένη Φοῖβόν. τε χαὶ ἴάρτεμιν ἰοχέαιραν, 

5 Sea Ó£ozowwa, καὶ ἵλαον ἦτορ ἔχουσα E 

βαῖν᾽ ἐ i ́πάνϑειον τελετὴν τέλος ἡδὺ φέρουσα. 

OXXXVL -APTEMIAOSZ, ϑυμίαμα μάνναν. 
bina Κλῦϑί uev, ὦ βασίλεια, Διὸς σπτολυώνυμε χούρη, 

᾿ς ἢ πιορίς, βρομίη, μεγαλώνυμε, τοξότι, σεμνή, 
dgdovye, ϑεὰ Δίκτυννα, λοχείη, 

ἡσυχίαισιν ὑπ᾽ ἀστεροόμματον ὄρφνην εοἀά., corr. Schneider. — 
4 δέδορχας Lennep] δέδωκας. — 16 n odacc Abel] z«vro- 
θα; jc. — 18 ἐς Abel] εἰς. —  Δ9 χρίνας codd.—  . 20 χεράσας τὴν 

A: ᾿παγχόσμιον eodd. — 34 ἐπωνυμίην Hermann] ἐπωνυμίαις. — 26 
σφραγῖδα τυπωτήν codd., corr. Hermann. , 

Vas uj XXXV. 1 “Ἵητοῖ Hermann] λητώ. — 3 λαβοῦσα codd. 
[ess XXXVI 2 τιτανίς, βοομία codd., corr. Hermann. — 3 πασιφαές 

| πασιφαής. - λοχείη Hermann] λοχεία. 

ἁρμονίῃ χεράσας παγκόσμιον ἀνδράσι "μοῖραν, 20 - 

μὲν ἐν ̓ Ορτυγίῃ, τὸν δὲ πραναῇ ἐνὲ Δήλῳ" (δ΄ x 

e 5 M 

b aat 



ri: YMNOI. XXXVII. XXXVIII 

ὠδίνων ἐσταρωγὲ xai ὠδίνων ἀμύητε, 
λυσίζωνε, φίλοιστρε, χυνηγέετι, λυσιμέριμνε, 
εὔδρομος, i ἰοχέαιρα, φιλαγρότι, νυχτερόφοιτε, 
χλῃσίη, εὐάντητε, λυτηριᾶς, ἀρσενόμορφε, 
ὀρϑέη, ὠχυλόχεια, βροτῶν κουροτρύφε δαῖμον, 
ἀμβροσίη, χϑονίη, ϑηροχτόνος, ὀλβιόμοιρε, 
ἣ κατέχεις ὀρέων δρυμούς, ἐλαφηβόλε, σεμνή, μ 
σεότνια, “πταμβασίλεια, καλὸν ϑάλος αἰὲν ἐοῦσα, | 
DOM σχυλαχῖτι, Κυδωνιάς, αἰολόμορφε" 

ἐλϑέ, ϑεὰ σώτειρα, φίλη, μύστῃσιν ἅτπτασιν 
εὐάντητος, ἄγουσα χαλοὺς χαρτεοὺς ἀττὸ γαίης E 
εἰρήνην v ἐρατὴν καλλιτελόχαμόν 9^ ὑγίειαν" 10, 3 
στέμσπτοις δ᾽ εἰς ὀρέων κορυφὰς νούσους τε xal ἄλγη. 

XXXVII. TIT.4NON, ϑυμίαμα λίβανον. 
“Τιτῆνες, Ti US τε χαὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέχνα, 

ἡμετέρων χερόγονοι πατέρων, γαίης ὑπένερϑεν 
οἴχοις Ταρταρίοισι μυχῷ χϑονὸς ἐνναίοντες, 
ἀρχαὶ xai τεηγαὶ τεάντων ϑνητῶν τέολυμόχϑων, 3 | 
εἰναλίων πτηνῶν τε χαὶ Ot χϑόνα γναιξτάουσιν" 5. ^ 2 
ID ὑμέων γὰρ σιᾶσα πέλει γενεὴ χατὰ χόσμον. Ι 
ὑμᾶς κιχλήσκω μῆνιν χαλεττὴν ἀποπέμπειν, : 
& vig ἀττὸ χϑονίων zgoyóvov οἴχοισι τεελάσϑη. - 

XXXVIII. KOYPHT2ON, ϑυμίαμα λίβανον. : 
Χαλκόχροτοι Κουρῆτες, ᾿Αρήια τεύχε ἔχοντες, 

οὐράνιοι χϑόνιοί τε χαὶ εἰνάλιοι, σπολύολβοι, ; 
ξῳογόνοι σενοιαί, κόσμου σωτῆρες ἀγαυοί, 
οἵτε Σαμοϑρήχην, ἱερὴν χϑόνα, γαιξτάοντες 

χινδύνους ϑνητῶν ἀτεερύχετε :τοντοτιλανήτων * 5 : 

EUN CHE: 
6 εὔδρομος Hermann] εὐόρομε. --- 7 χλῃσίη Abel] χλησία. --- λυτηριάς : 
Abel] λυτηρία. — 8 ὀρϑίη Hermann] ὀρϑία. —. — 9 ἀμβροσίη Abel] 
ἀμβροτέρα. — χϑονία, ϑηροχτόνε codd., corr. Hermann, — 16 χορυφάς 
Abel] χεφαλάς. 

XXXVII. 6 γενεή Hermann] γενεά. — 8 οἴχοισι πελάσϑη Her- 
mann] οἴχοις ἐπελάσϑη. : Ο 

ΧΧΧΥΠΙ. 4 Σαμοθϑρήκην Hermann] σαμοϑράχην. 

"i ASUNT TORT 
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᾿ ὑμεῖς χαὶ e nap: πρῶτοι μερόπεσσιν ἔϑεσϑε, 
᾿ἀαϑάνατοι “Κουρῆτες, ᾿Ἵρήια τεύχε ἔχοντες" 

E γωμᾶτ᾽ ᾿Ωχεανόν, νωμᾶϑ᾽ ἅλα δένδρεά ϑ᾽ αὕτως" 
5 ἐρχόμενοι γαῖαν χοναβίζετε “τοσσὶν ἐλαφροῖς, 
3 μαρμαίροντες Oz oL * πετήσσουσι δὲ ϑῆρες ἅτεαντες 10 
᾿ς δρμώντων, ϑόρυβος δὲ βοή. τ᾽ εἰς οὐρανὸν VAEL, 
E εἱλιγμοῖς τε ττοδῶν χονίη γεφέλας ἀφιχάνει 
z ἐρχομένων" τότε δή ῥα xci ἄνϑεα πάντα τέϑηλε. 

δαίμονες ἀϑάνατοι, τροφέες τε χαὶ avr ὀλερῆρες, 
b. ἡνίκ᾽ ἂν ὁρμαίνητε, χολούμενοι ἀνϑρώποισιν 15 
ΘᾺ E βίοτον καὶ χτήματα ἠδὲ καὶ αὐτοὺς 
: πειμτεράντες " στοναχεῖ. δὲ μέ Jac σεόντος βαϑυ δίνης, 

δένδρεα δ᾽ ὑψικάρην᾽ ἐχ ῥιζῶν ἐς χϑόνα σείπτει, 
E [o δ᾽ οὐρανίη κελαδεῖ, ῥοιζήμασι φύλλων. 
E- “Κουρῆτες Κορύβαντες, ἀνάχτορες εὐδύνατοί τε 20 
P ἐν Σαμοϑρήκῃ ἄναχτες, ὁμοῦ Ζηνὸς κόροι αὐτοί, 
᾿ σεοιαὶ ἀέναοι, ιτϑυχοτρόφοι, ἠεροειδεῖς, 

| ᾿ οἵτε χαὶ οὐράνιοι δίδυμοι χλήξεσϑ᾽ ἐν ᾿Ολύμστῳ, 
E εὔπενοοι, εὔδιοι, σωτήριοι ἠδὲ προσηνεῖς " 

ὡροτρόφοι, φερέχαρτστοι ἐτειτενείοιτε ἄναχτες. 

E XXXIX. KOPY B.4NTOZ, ϑυμίαμα λίβανον. 
— Κικλήσκω χϑονὸς ἀενάου βασιλῆα μέ ἔγεστον, 
b Κύρβαντ᾽ ολβιόμοιρον, -Apijtov, ἀπεροσόρατον, 
| γυχτεριγὸν Κουρῆτα, φόβων ἀττοπαύστορα δεινῶν, 

| φαντασιῶν ἐπαρωγόν, ἐρημοτελάνον Κορύβαντα, 
Eno ὁ ἄναχτα, ϑεὸν διφυῆ, “πολύμορφον, 5 
. φοίνιον, αἱμαχϑέντα κασιγνήτων vao δισσῶν, 

ΟΠ ἃ xa Hermann] ἥκει. --- 12 νεφέλας Hermann] νεφέλην. — 14 
— χε add. Hermann. — 15 ἂν δρμαίνητε Bentley] ἀνορμαίνωνται. — 
x17 πιμπράντες Wiel] πιμπλάντες. -- 18 δένδρεα Hermann] δένδρη. --- 
ES 19 οὐρανίη Hermann] οὐρανία. - φύλλων Beso γύλλων. -- 21 
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“Τηοῦς ὃς γνώμῃσιν ἐνήλλαξας δέμας ἁγνόν, 
ϑηρότυττον ϑέμιενος “μορφὴν ὁνοφεροῖο δράκοντος " 
χλ ῦϑι, μάχαρ, φωνῶν, χαλε:τὴν δ᾽ ἀποπτέμιστεο μῆνιν, 

σεαύων φαντασίας τνυῆς ἐχτελήχτου, ἀνάγνου. 

XL. ΔΉΜΗΤΡΟΣ EAEYSINLAÁAS,; ϑυμίαμα στίρακα. 
Ζηοῖ, τεαμμήτειρα ϑεά, τεολυώνυμε δαῖμον, 

σεμνὴ "iuncto, κουροτρόφος, ὀλβιοδῶτι, 
σελουτοδότειρα ϑεά, σταχυοτρόφε, τεανδώτειρα, 
εἰρήνῃ χαίρουσα x«i ἐργασίαις ττολυμόχϑοις, 
σπερμείη, σωρῖτις, ἀλωαίη, χλοόχαρτσεε, 5 
ἣ γαίεις ἁγνοῖσιν "ELevoivog γυάλοισιν, ᾿ 

ἱμερόεσσ᾽, ἐρατή, ϑνητῶν ϑρέτετειρα τεροτεάντων, 
σερώτη ὑτεοζεύξασα βοῶν ἀροτῆρα τένοντα 
χαὶ βίον Ἱμερόεντα βροτοῖς τεολύολβον ἀνεῖσα, 
αὐξιϑαλές, Βρομίοιο συνέστιος, ἀγλαότιμος, 10 
λαμτταδόεσσ᾽, ἁγνή, δρετεάνοις χαίρουσα ϑερείοις * 

^ , M M /, ^ ᾿ Li , 4 
συ χϑονίη, σὺ δὲ φαινομένη, σὺ δὲ. zt GOL περοσηνῆς * e. 
up σεαιδοφίλη, σεμνή, χουροτρόφε κούρη, E - 

μα δραχοντείοισιν ὑποζεύξασα χαλενοῖς m 
E esidicio δίναις ττερὶ σὸν ϑρόνον εὐαϊζόντων, 15-29 

, , L , - ] » 
“μουνογενές, ττολύτεχνε ec, τεολυττότνια ϑνητοῖς, : 

ἧς πολλαὶ μορφαί, τεολυάνϑεμοι, ἱεροϑηλεῖς * ; 
ἐλϑέ, μάκαιρ᾽, ἁγνή, χαρστοῖς βρίϑουσα ϑερεί ; ἐλϑέ, μάχαιρ᾽, ἁγνή, καρτεοῖς βρίϑουσα ϑερείοις, i 

* 2 ᾿ 

εἰρήνην χατάγουσα χαὶ εὐνομίην ἐρατεινὴν 3 
xci σπελοῦτον “τολύολβον, ὁμοῦ δ᾽ ὑγίειαν ἄνασσαν. 30 τς 

 γνώμῃσιν Hermann] γνώμαισιν. — 8 ϑηρότυπον Hermann] ϑηρο- : 
τύπου. -- ΔΙ11 ἀνάγνου Wiel] ἀνάγκης. ᾿ : 

XL. 1 Δηοῖ Hermann] δηώ. — ϑεύά Hermann] ϑεοῖς. --- 2 χουρο- 
τρόφε codd.— 5 σπερμία σωρίτι ἀλωαῖα codd. corr. Hermann. — 8 
πρώτη ὑποζεύξασα Hermann]7 πρώτη ζεύξασα. --ὀ ὀ 85 περίολβον codd. — 
10 αὐξιϑαλὲές Abel] αὐξιϑαλής. — Βρομίοιο Hermann] βρομίοις. --- 12 
χϑονίη Hermann] χϑονία. — 18 χούρη Hermann] χούρα. — 15 
εὐαζόντων Hermann] t&cZovoa.— 18 uovvoysvéc Abel] μουνογενής. --- 
17 ἱεροϑηλεῖς Hermann] ἱεροϑαλλεῖς. — 18 χαρποῖσι βρύουσα 

«4. * 4^4 4 - . " EC CN 
a bei du m. cR TC 



DES vr "n d uen 2A "N. * 
LL t ^ "3 : ΄ , 

AR NO juna XUL : $ 81 
Jut v i Σ d no VT S 
Er: d MA 

moral κατέσταυσας Ἐλευσῖνος, γυάλοισιν 
᾿ ἐς, v εἰς ᾿Αίδην χερὸς ἀγαυὴν Φερσεφόνειαν 5 

py παῖδα “Ἰυσαύλου δὁδηγητῆρα λαχοῦσα, 
ἽΝ Ur ἁγίων. λέχτερων χϑονίου “Διὸς ἁγνοῦ, 
᾿ ἘΕὐβουλῆα τεχοῦσα Oed ϑνητῆς vm. ἀνάγχης. 

᾿ς ἀλλα, ϑεά, λίτομαί 08, πολυλλίστη βασίλεια, 
EL εὐάντητον ἔχε εὐιέρῳ σέο μύστῃ. 10 

* XLIL MIXHZ, ϑυμίαμα στύραχα. 
᾿Θεσμοφόρον χαλέω MU de zhóvvoor, 

3 σπέρμα “πολύμνηστον, σπτολυώνυμον Εὐβουλῆος, 
ἁγνήν τ εὐέερόν ve ΠΠίσην, ἄρρητον ἄνασσαν, Ρ 
| ἄρσενα χαὲ ϑῆλυν, διφυῆ, λύσειον "Ioxyov * 
εἴ ἕν. Ἐλευσῖνος τέρττῃ νηῷ ϑυόεντι, 5 

M Beni. ἕν Φρυγίῃ σὺν μητέρι μυστιττολεύεις, 

ἢ Κύπρῳ τέρπτῃ σὺν ἐυστεφάνῳ Kv ϑερείῃ, 
P ἢ χαὶ πυροφόροις σεξδίοις ἐσταγάλλεαι ἁγνοῖς 

σῇ “μητρὶ ϑεᾷ μελανηφόρῳ Ἴσιδι σεμνῇ, ᾿ 
E σεαρὰ χεῦμα σὺν ἀμφιπόλοισι τιϑήναις " 10 
μενέουσ᾽ ἔλϑοις ἀγάϑ᾽ ἐχτελέουσ᾽ im^ ἀέϑλοις. ᾿ 

i XLIII. OPON, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
Ὧραι, ϑυγατέρες Θέμιδος χαὶ Ζηνὸς ἄναχτος, 
Li νομέη ve “χη τὲ xai Εἰρήνη στολύολβε, 
db. λειμωνιάδες, σεολυάνϑεμοι, ἁγναί, 

ἐς SHE, 1 Ἀνταίη Hermann] ἀνταία. -- 8 πολυπλάκτῳ cold. — — 4 

᾿ψηστείην Abel] γ»ηστείαν. --- ἐλευσῖνος ἐν γυάλοισιν codd, — 5 Φερσε- 
ὄνειαν Abel] περσεφονειαν. — 6 δύσαγνος παῖδ᾽ ἁγνὸν δδηγητῆρα 

esed eodd., corr. Hermann. — 1 μηνυτήρ codd. — 8 Εὐβουλῆα 
vex οὔσα Abel] εὔβουλον τέξασα. — $ed Lobeck] ΘΑ» - ἐπ᾿ codd. 

S. ' 2 XLI. 3 τ᾽ omm. codd. — 4 ἄρσενα Hermann] ἄρρενα. — 11 
ἐχτελέουσ᾽ Hermann] ἀγαθοῖς τελέουο᾽. 

6 
X 
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παντόχροοι, σεολίοδμοι ἐν ἀνϑεμοειδέσι σενοιαῖς, 

Ὥραι ἀειϑαλέες, ττεριχυχλάδες, ἡδυτερόσωτστοι, 

σεἕτελους ἑννύμεναι δροσεροὺς ἀνϑῶν στολυϑρέτττων, 
ἁγνῆς Φερσεφόνης συμτταίχτορες, εὖτέ & Π]οῖραι 
χαὶ Χάριτες χυχλίοισι χοροῖς πτοτὲ φῶς ἀνάγωσι 
Ζηνὶ χαριζόμεναι χαὶ μητέρι χαρττοδοτείρῃ" 
ἔλϑετ᾽ eu εὐφήμους τελετὰς ὁσίας γεομύστοις : 
εὐχάρτεους χαιρῶν γενέσεις ἐπεάγουσαι ἀμεμφῶς. n 

XLIV. XEMEAHSZ, ϑυμίαμα στύραχα. 
Κιχλήσχω χούρην Καδμηίδα :εταμβασίλειαν, 

εὐειδῆ Σεμέλην, ἐρασιτελόχαμον, βαϑύχολσεον, 
μητέρα ϑυρσοφόροιο “Πιωνύσου τεολιγηϑοῦς, 
ἢ μεγάλας ὠδῖνας ἐλάσσατο ττυρφόρῳ αὐγῇ 
ἀστρατείοιο τεχοῦσα “Διὸς βολίσι Koovtoto * 5 
τιμὰς τευξαμένη τταρ᾽ ἀγαυῆς Φερσεφονείης 
ἐν ϑνητοῖσι βροτοῖσιν ἀνὰ τριετηρίδας ὧρας, 

ἡνίκα σοῦ Βάκχου γονίμην ὠδῖνα τελῶσιν 
εὐίερόν τε τράστεζαν ἰδὲ μυστήριά 9 ἁγνά. ky 
TUY σέ, Sed, λίτομαι, κούρη Καδμηίς, ἄνασσα, τὸ Ὁ 
σερηΐνοον χαλέων αἰεὶ μύστησιν ὑπεάρχειν. 

XLV. Υ͂ΝΟΣ ΖΔΊΟΝΥΣΟΥ BAÁANSSAFEOX TPIE'FH- 

PIKOY. $3 
EL9é, μάχαρ «“ιόνυσε, τευρίσττορε, ταυρομέτωτστε, 

Βάσσαρε xci Βαχχεῦ, τεολυώνυμε, τεαντοδυνάστα, 
e tz! , 3.99 ς' ! , $-4€ --- 
oc ξίφεσιν χαίρεις ηὃ αἵματι Π]αινάσι 9. αἀγναῖς, 
Ὁ 2)» 3 !2 , E Fr 

£vaLev xcv Ολυμτστον, &ot9ooue, μαινόλα Day, 

4 

gero mr vRmprVNPPWN DNE 

AT C 

νυ χά χα «ὦ. ὩΣ 

P asked 

XLIIT. 7 & γνῆς add. Abel. --- Περσεφόνης (sic) Hermann] Περσεφόνη.- — 

“ΓΑ Δ 

εὐτέ ξ Hermann] zvíza. — 8 ποτί Wiel] πρός. — 10 νεομύστοις 
Hermann] νεομύστους. 

XLIV. 2 ἐρασιπλόχαμον Abel] ἐρατοπλόχαμον. -- 5 ἀστραπίοιο᾽ 
Wiel] ἀϑανάτου. --- τεχϑεῖσα codd. — βολίσι Wiel] βουλαῖς. -- 6 παρ᾽ 

ἀγανῆς Pierson] παρ᾽ αὐτῆς. — Φερσεφονείης Abel] περσεφονείης. — 
9 ἠδέ codd. — 11 μύστῃσιν Hermann] μύσταισιν. ' πους: 

XLV. 3 αἵματι Hermann] εἵμασι. — » Hermann] μανιχέ. 



)c σεγχές, "Rogue; ὦ τετιμένε σεᾶσι ϑεοῖσι 

ϑνητοῖσι. βροτοῖσιν, ὅσοι χϑόνα ναιετάουσιν" 

᾿ μάκαρ, σχιρτητά, φέρων τεολὺ γῆϑος ἅττασι. 

err AIKNITOY, ϑυμίαμα bro 

γὺσ tov, pn πεποϑημένον, εὔφρονα Bázyor, 
eo. νυμφῶν ἔρνος ἐραστὸν ἐυστεφάνου τ᾽ ᾿Αφροδίτης, 

ES de σεοτ᾽ ἀνὰ δρυμοὺς χεχορευμένα βήματα "tt Lec 
: ^ra γύμφαις χαρίεσσιν ἐλαυνόμενος μανίησι, 5 

— x«i βουλῇσι Διὸς ττρὸς ἀγαυὴν Φερσεφόνειαν , 
E ᾿ἀχϑεὶς ἐξετράφης φίλος ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν. ! 

p εὔφρων ἐλϑέ, μάχαρ, χεχαρισμένα δ᾽ Ἱερὰ δέξαι. : 

ne — —KXLVIL HEPIKIONIOY, ϑυμίαμα ἀρώματα. E 
- Κικλήσκω Βάχχον περικιόνιον, μεϑυδώτην, 39 

ὁμείοισι δόμοις ὃ ὃς ἑλισσόμενος πέρι eri ^ 
2 ο΄ ἔστησε κρατεροὺς βρασμοὺς γαίης ἀττοττέμιμας, "o E, 

dina σευρφόρος αὐγὴ ἐ ἐχίνησε χϑόνα πᾶσαν E 
“πρηστῆρος δοίζοις - ὃ δ᾽ anions δεσμὸς ἁτεάντων. "es 

E — A, μάχαρ, βαχχευτά, γεγηθυίαις σερατείδεσσι. τ 
à "Ἢ fu — XLVIIL X4B.A4ZIOY, ϑυμίαμα ἀρώματα. E P ̂ 

E Κλῦῖϑι, εάτερ, Κρόνου υἱέ, Σαβάξιε, κύδιμε DUHOK, wo 
ES ΤῊ Βάεχον -hóvvaor, ἐρίβρομον, εἰραφιώτην, day. 
p πο νας, zr OG Ἐοξδλβαμεγος ἔλ i χ S 

Τμῶλον à ἐς M παρά ᾽ Ἵππαν OE, 

E. ἀλλά " » μάχαρ, Φρυγίης μεδέων, βασιλεύτατε σεάντων, 5 E 

y εὐμενέων ἐπεαρωγὸς ἐττέλϑοις μυστιτεόλοισιν. | 
D—MM— 

e Ed Inpeeypic (sic) Ruhnken] ϑυρσεχϑής. — βαρύμηνε codd. y 
 XLVL 2 νύσσιον codd. — 4 δρυμοῦ codd. — πάλλες Herman] 

7 πάλλει. --- TE 1 βουλῇσι Hermann] βουλαῖσι. — πρὸς ἀγαυήν Fiseon] τ 
᾿ κύον αὐτήν. — |. 1 qófoc codd. 

— XLVIL 2 πέρι πάντη Hermann] περὲ πάντα. --- 4 ἐχίνησε Serive- — — 
m ἐνίκησε. — E 

I aso? Nepisd ομένοις, καί μιν Tae ἐκόμισσας excidisse vidit Lo- 
4 παρά 9 Ἵππαν Hermann] παρ᾽ ἵππαν. 



84 YMNOI. XLIX. L. LI. 

XLIX. IIILAS, ϑυμίαμα σεύραχα. 
Ἵγεσεαν χιχλήσχω, Βάχχου τροφόν, εὐάδα χούρην, 

μυστιτεύλον, τελετῇσιν ἀγαλλομένην Σάβου ἁγνοῦ 
- 2 

γνυχτερίοις τε χοροῖσιν ἐριβρεμέταο ᾿Ιάχχου. 
- 3 - 

χλῦϑί uev εὐχομένου, χϑονίη μῆτερ, βασίλεια, 
ΒΩ , c an , , 2) 2! c M 

δίτε σὺ y ἐν Φρυγίῃ χατέχξις δῆς ὁρος ἀγνον 
ὟΝ m - 

ἢ Τιῶλος τέρττει σε, χαλὸν “Ὠυδοῖσι ϑόασμα" 
ἔρχεο τερὸς τελετὰς ἱερῷ γήϑουσα τεροσώττῳ. 

L. AYXIOY AHN.AIOY. | 
- TO o 

Κλῦϑι, μάχαρ, “Ἰιὸς vi, ἐτειλήνις Βάχχε, διμῆτορ, j 
, , , - 

σττέρμα στολύμνηστον, ττολυώνυμε, λύσιε δαῖμον, 
, , € ^ n. / 2t , 

xovi/Lyovov μαχάρων ἱερὸν ϑάλος, evte. Davye, 
3 2 2, 

εὐτραφές, εὔχαρτεος, τεολυγηϑέα χαρτεὸν ἀέξων, 
ῥήξιχϑον, ληναῖε, μεγασϑενές, αἰολόμορφε, 5 

2f 

σεαυσίσπτονον ϑνητοῖσι φανεὶς ἄχος, ἱερὸν ἄνϑος, 
, M , ) , , 

χάρμα βροτοῖς φιλαλυστον, izcaque, χαλλιέϑειρε, 
2 2 - 

λύσιε, ϑυρσομανές, βρόμι᾽, Ete, σεᾷσιν ἐύφρον, 
"e , , € 3 «D 3 € , , - 

oig ἐϑέλεις ϑνητῶν ηὃ ἀϑανάτων σὲ ziqavozeu 
€ - - c ^ 

γῦν σὲ χαλῶ μύστῃσι μολεῖν ἡδύν, φερέχαρττον. 10 — 
; 

LL NYMQO2ON, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
Νύμφαι, ϑυγατέρες μεγακήτεος ᾿Ωχεαγοῖ μφαι, ϑυγατέρες μεγαχήτεος ΦὩχεαγοῖο, 

€ c 2 

ὑγροτεύροις 1: ὑτεὺ χεύϑεσιν οἰχί ἔχουσαι, 
χρυψίδομοι, Β ἄχχοιο τροφοί, χϑόνιαι, πολυγηϑεῖς, 

χαρττοτρόφοι, λειμωνιάδες, σχολιόδρομιοι, ἁγναί, 
7 - 2 , . Y 
ἀντροχαρεῖς, στεήλυγξι χεχαρμέναι, ἡερόφοιτοι, 5 

στηγαῖαι, δρομάδες, δροσοείμονες, ἴχνεσι κοῦφαι, 

XLIX. 2 τελετῇσιν Hermann] τελεταῖσιν. --- 3 νυχτερίοις τε Schenkl] 

γυχτερίοισι. --- χοροῖσι περιβρεμέτοις ἰάχοισι codd., corr. Hermann. — 
4 μεὺυ Hermann] μοῦ. — χϑονίη Hermann] χϑονία. --- μῆτερ Abel] μήτηρ. -- 
7 γήϑουσα Abel] γηθοῦσα. ' 

L. 1 ἐπιλήνεε codd. — διμήτωρ (sic) Hermann] διμάτωρ. — 4 εὖ: 
χαρπος Hermann] εὔχαρπε. --- 5 ῥήξιχϑον Abel] ῥηξίχϑων. — 6 
παυσίπονον Hermann] παυσίπονος. — 8 ἐύφρον Abel] ἐύφρων. -- 
9 πιφαύσχειν Hermann] πιφαύσκων. -- 10 μύστῃσι Hermann] μύσταισι. ἮΝ 

LI. 1 μεγακήτεος Wiel] ais qt0goc. — 3 χρυψίδομοι Casaubonus] — — 

χρυψίδρομοι. 

Y G ! j , 

NETHANNS, " 42 95. νὰ IRL Lor LL AN 



pw xwX 

out s. n í PO 
-ὕργιον ἄρρητον, τριφυές, κρύφιον Διὸς ἔρνος, 

rior Rm 

YMNOL ma Ct 

| φαινόμεναι, ἀφανεῖς, αὐλωνιάδες, σπεολεανϑεῖς, 

σὺν Πανὶ σχιρτῶσαι ἀν᾽ οἴρεα, εὐάστειραι, 
: σεετρόρυτοι, λιγυραί, βομβήτριαι, οὐρεσίφοιτοι, 

» - € 

ἀγρότεραι κοῦραι, χρουνίτιδες ὑλονόμοι τε, 10 
, Dy , 2f 2f 

σεαρϑένοι εὐώδεις, λευχείμονες, εὐτενοοι αὐραις, (10) 
* 3 

αἰχεολιχαί, νόμιαι, ϑηρσὶν φίλαι, ἀγλαύχαρστοι, 
. - € "u 2 

δρυμοχαρεῖς, ἁτταλαί, σεολυϑρέμμονες αὐξίτροφοί τε, 
χοῖραι ἁμαδρυάδες, φιλοσταίγμονες, ὑγροχέλευϑοι, 
Νυσαῖαι, μανιχαί, παιωνίδες, εἰαροτερπεῖς, 15 
σὺν Βάχχῳ «oi τε χάριν ϑνητοῖσι φέρουσαι" (15) 

ἔλϑετ᾽ ἐπ᾽ εὐφήμοις ἱεροῖς χεχαρηότι ϑυμῷ 
γᾶμα χέουσ᾽ ὑγιεινὸν ἀεξιτρέφοισιν ἐν ὥραις. 

LIL TPIETHPIKOY, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
Κιχλήσχω σε, μάχαρ, τεολυώνυμε, μαινόλα, Βαχχεῦ, 

ταυρόχερως, ληναῖε, τευροστεύρε, Νύσιε, λυσεῦ, 
᾿μηροτρεφές, λιχνῖτα, τευρίτενοε χαὶ τελετάρχα, 

, 3 30 - , , 

νυχτέρι,, Ευβουλεῦ, μιτρηφόρε, ϑυρσοτξινᾶχεα, 

Fu 
στρωτογόν᾽ , ἠριχεσταῖε, ϑεῶν πάτερ ἠδὲ χαὶ υἱέ, x 
ὠμάδιε, σχησττοῖχε, χοροιμιανές, ἡγέτα χώμων, 
βαχχείων ἁγίας τριετηρίδας ἀμφὶ τιϑήνας, 
δήξιχϑον, σευριφεγγές, ἐπεάφιε, χοῦρε διμῆτορ, 
οὐρεσίφοιτος, Ἔρως, νεβριδοστόλος, ἀμφιέτηρε, 10 
Παιὰν ϑυρσεγχής, ὑποοχόλσειε, βοτρυόχοσμε, 
Βάσσαρε, χισσοχαρές, τεολυτεάρϑενε, κύδιιιε κοῦρε" 

í 3 , , , , , 2-4 

— £ÀA9é, μάχαρ, μύστῃσι βρύων χεχαρισμένος αἰεί... 

1 πολυανϑεῖς Hermann] πολύανϑοι.-- 13 δρυμοχαρεῖς Heringa] χρυμο- 
χαρεῖς.--ὀ 1ὅ Νυσαῖαι Abel] νύσσιαι. — 18 σὺν αὐξιτρόφοισιν ἐν 
ὥραις codd. 

LIL 1 μαινόλα Hermann] μανιχέ. — 2 νύσσιε codd. — λυσεῦ 
Sehneider] λυσσεῦ. --- 3 μητροτρεφές Abel] μητροτρεφής. --- πυρίπνοε 
Hermann] πυριπόλε. --- 7 ἡγέτα Abel] ἀγέτα. — 8 τιϑήνας Wiel] - 

᾿ γαληναῖς.-- φ59.ῥήξιχϑον Abel] ῥηξίχϑων. — διμήτορ Abel] διμάτωρ. --- 
..10 οὐρεσίφοιτος Abel] οὐρεσιφοίτα. — νεβριδοστόλος Hermann] γεβρι- 
poe. xo 11 SEIS Bénin] ἀρυσεγχής." -- 12 χισσοχαρές 

13 μύ- 



YMNOLTHLINV.LV. ^ 

1111. .4MOIETOYZ, ϑυμίαμα στάντα τελὴν λιβάνου, αὶ 
στεένδε γάλα. 

"Auguerii χαλέω Βάχχον, χϑόνιον «Ἰιόνυσον, 

ἐγρόμενον χούραις ἅμα γύμφαις εὐσελοχάμοισιν, 
ὃς σεαρὰ Φερσεφόνης ἱεροῖσι δόμοισιν Ἰαύων 
χοιμίζει τριετῆρα χρόνον, Βαχχήιον, ἁγγόν. 
αὐτὸς δ᾽ ἡνίχα τὸν τριετῇ τεάλι χῶμον ἐγείρῃς, 5 
εἰς ὕμνον τρέσεεαι σὺν ἐυζώνοισι τιϑήναις 
εὐάζων χινῶν τε χοροὺς ἐνὲ χυχλάσιν ὥραις. 
ἀλλά, μάχαρ, χλοόχαρσιε, χερασφόρε, χάρττιμιε Βάχχε, 
poiv imi σεάνϑειον τελετὴν γανόωντι τεροσώττῳ 
εὐιέροις Wer τελεσσιγόνοισι βρυάζων. 10 

LIV. 5 AHNOY ΣΑΤΥΡΟΥ BAKXON, ϑυμίαμα μανναν. 

or μευ, ὦ τεολύσεμνε τροφός, Βάχχοιο τιϑηνέ, 
Σιληνῶν Oy ἄριστε, τετιμένε τεᾶσι ϑεοῖσι 
χαὶ ϑνητοῖσι βροτοῖσιν ἐτεὶ τριετηρίσιν ὥραις, 
ἁγνοτελές, γεραρός, ϑιάσου νομίου τελετάρχα, 

2 PET 

εὐὰαστής, φιλάγρυτενε σὺν εὐξζώνοισι τιϑήναις, 5 
OU. c 

ANatou χαὶ Βάχχαις ἡγούμενε χισσοφύόροισι" ᾿ - 
τω. 3 09: & , ^ bw , c - 

δεῦρ ἐχεὶ σ“τάνϑειον τελετὴν Σατύροις ἅμα τεᾶσι 
᾿ , ΒΩ Y ^ , 2f 

ϑηροτύποις, εὔασμα διδοὺς Βαγχχοιο ἀνᾶχτος; 

σὺν Βάχχαις ληναῖα τελεσφόρα σεμνὰ σεροττέμττων, 

ὄργια γυχτιφαῆ τελεταῖς ἁγίαις ἀναφαίνων, 10 

εὐάζων, φιλόϑυρσε, γαληνιόων ϑιασοισιν. 

LV. ΕΙΣ “ΦΡΟΖΊΤΗΝ. 

Οὐρανίη, τεολύυμνε, φιλομμειδὴς ᾿,ΑΙφροδίτη, 
στοντογενές, γενέτειρα ϑεά, φιλοτεάννυχε, σεμνή, 

LIIL 2 εὐπλοχάμοις codd., corr. Stephanus. — 3 Φερσεφόνης Abel] 

περσεφόνης.--- 5 éysiggc Hermann] éysígowg.— 6 τρέπεαι Mitscher- 
lich] τρέπεται. — 7 χρόνους codd. — 10 εὐιεροῖς codd. 

LXIV. 1 uev Hermann] uov. — τροφός Abel] τροφέ.-- 4 ἁγνοτελῆς 
(sie) Casaubonus] ἁγνοτερής. --- ϑίασ᾽ sbvoulov codd. — ^5 φιλάγρυπνε 
νεάζων οἷσι σιληνοῖς codd., corr. Dorville.— ^ 6 Βάκχαις Dinner] βάκχοις. --- 

χισσοφόροισι Hermann] χειττοφόροισὶ.-- 8.Βάκχοιο Hermann] Bazystov. 
LV. οὐρανίη Hermann] οὐρανία. --- 2 ποντογενές Abel] ποντογενής. 

NER 

Ἐν ΤΕΣ 
" ^d 

I ἐν γα. LIE LO mort r9 



"v: olx, ζ 
E ἄντα ydo ex. oé9ev ἐστίν, ὑτιεζεύξω δέ τε χόσμον 

P ^ * ταὶ 
καὶ χρατέεις τρισσῶν μοιρῶν, γεννᾷς δὲ τὰ πάντα, 

ws m - 

ὅσσα τ᾽ ἐν οὐρανῷ ἐστι xai ἐν γαίῃ τεολυχάρττῳ 

/ σεόντου τὲ βυϑῷ, σεμνὴ Βάχχοιο πάρεδρε, 

^ | ψερτομένη ϑαλίησι, γαμοστόλε, μῆτερ ἐρώτων, 

᾿ ̓  πειϑοῖ λεκτροχαρές, χρυφίη, χαριδῶτι ἄνασσα, 

᾿ φαινομένη, ἀφανής, ἐρασιτελόχαμ᾽, εὐπτατέρεια, 

ψυμφιδίη, σύνδαιτι, ϑεῶν σχηπετοῦχξ, λυχείη, 

ts γεννοδότειρα, guae, σποϑεινοτάτη, βιοδῶτι, 

i: οὐ χαὶ ̓ϑηρῶν στολὺ φῦλον ἐρωμανέων ὑπὸ φίλτρων" 

: ᾿ ἔρχεο, Κυπρογενὲς ϑεῖον γένος, εἴτ. ἐν ᾿Ολύμπῳ 

E ἐσσί, ϑεὰ βασίλεια, χαλῷ γήϑουσα χευροσώτστῳ, 

3 εἴτε χαὶ εὐλιβάνου Συρίης ἕδος Rum 

4 (ἰγύτττου κατέχεις ἱερῆς. γονιμώδεα λουτρά, 

db χαὶ χυχνείοισιν Ὄχοις ἐτεὶ σεόντιον οἶδμα 

m ἐρχομένη χαίρεις χητῶν χυχλίῃσι χορείαις, 
ἢ νύμφαις τέρτεῃ καλυχώπισιν ἐν χϑονὲ Aix, 

BAL. ἐπε᾿ αἰγιαλοῖς ψαμαϑώδεσιν ἅλματι χούφῳ " 

εἴτ᾽ ἐν Κύπρῳ, ἄνασσα, τροφῷ σέο, ἔνϑα χαλαί σε 

᾿ παρϑένοι ἄδμηται νύμφαι v ἀνὰ στάντ᾽ ἐνιαυτὸν - 

ο΄ ὑμνοῦσιν, σέ, μάχαιρα, χαὶ ἄμβροτον ἁγνὸν “ἄδωνιν. 
Ὁ US.-. i 

10 

25 

3  vvzveglj Hermann] νυχτερία. — 4 dneteituo δὲ χόσμον codd., corr. 

. Hermann. — 7 ἐν πόντῳ τε βυϑῷ vs codd., corr. Hermann. — 

ει ̓ϑαλίῃσι Hermann] ϑαλίαισι.--- 9 λεκτροχαρές Abel] Aezvooy oris. -χρυφίη 

Hermann] χρυφία. -- 10 τ᾽ ante ἀφανής delevit Abel. — ἐρασιπλόχαμ᾽ 

bel] ἐρατοπλόχαμ᾽. -- ἘΠ νυμφιδίη Hermann] γυμφιδία. — σύνδαιτι He-.- 

8 

E.  ringa] σὺν δαιτί. — λυκείη Abel] λύχαινα. — 18 ἐνζεύξασα Hermann] 

A (4| ζεύξασα. —. 14 ἐρωτομανῶν ἀπό codd., corr. Hermann. — 

᾿ς ἐσσί Hermann] εἶ σύ. — 20 χυχνείοισιν Wiel] χυανέοις. 

Hermann] ὄχϑοις. — 21 ἐρχομένη Hermann] τερπομένη. — κητῶν 

.'Wielj ϑνητῶν. — χυχλίῃσι Hermann] χυκλίαισι.  — 22 χαλυχώπισιν 

Wiel] κυανώπισιν. - 23 ϑυιάς Hermann] ϑῖνας. — ψαμαϑώδεσιν 

25 ἀδμηται Abel] ἀδμῆται. 

16 

— ὄχοις 



ἐλϑέ, μάχαιρα Sed, μάλ᾽ ἐπήρατον εἶδος ἔχουσα ὦ 
Wvyr γάρ oe χαλῶ σεμνῇ ἁγίοισι λόγοισιν. 

LVL 24490 NIA4OS, ϑυμίαμα ἀφώματα: 

Κλῦϑί μευ εὐχομένου, πολυώνυμε, δαῖμον ἄριστε, 
ἁβροχόμη, φιλέρημε, βρύων ὥρῃσι ποϑειναῖς, 

Εὐβουλεῦ, σεολύμορφε, τροφὸς χεάντων ἀρίδηλε, 
Xoton καὶ χόρε, τεασιφαὲς ϑάλος αἰέν, dom, 
σβεννύμενος λάμτεων τε χαλαῖς ἐνὶ χυχλάσιν ὧραις, 
αὐξιϑαλές, δίχερως, τεολυήρατε, δαχρυότιμε, 

ἀγλαόμορφε, χυνηγεσίαις χαίρων, Hg Xen 

ἱμερόνους, Κύπριδος γλυχερὸν ϑάλος, à ἔρνος ἔρωτος, 

Φερσεφόνης ἐρασιτελοχάμου λέχτροισι λοχευϑείς, 
ὃς ποτὲ μὲν γαίεις ὑτεὸ Τάρταρον ἠερόεντα, 
ἠδὲ στάλιν πρὸς Ὄλυμστον à ἄγεις δέμας ὡριόχαρστον" 

ἐλϑέ, μάχαρ, μίστῃσι φέρων χαρττοὺς ἀτεὸ γαίης. 

LVIL EPMOY XOONIOY, ϑιμίαμα στύραχα. 

Κωχυτοῦ ναίων ἀνυπτόστροφρον οἶμον ἀνάγχης, 
ὕς ψυχὰς ϑνητῶν χατάγεις ἱτεὸ νέρτερα γαίης, 
Ἑρμῆ, βαχχεχέροιο «Τιωνύσοιο γένεϑλον 

χαὶ Παφίης χοΐρης, ἕλιχο͵ βλεφάρου "Ἀφροδίτης, 
ὃς παρὰ Φερσειρόνης ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις, 
αἰνομόροις ψυ χαῖς vous χατὰ γαῖαν bero, 
ἃς χατάγεις, ὅγτότ᾽ ἂν μοίρης χρόνος εἰσαφίκηται, 
εὐιέρῳ ῥάβδῳ ϑέλγων ὑτενοδώτιδι πάντα, 
χαὶ στάλιν ὑτενώοντας ἐγείρεις: σοὶ γὰρ ἔδωχε 
τιμὴν Φερσεφόνεια Jed χατὰ Τάρταρον εὐρὺν 

LVL 1 uev Hermann] μου. — 2 ὥραισι (sic) Ruhnken] oóetet. — 
3 Εὐβουλεῦ Hermann] εὐβουλε. — τροφός Abel] τροφή. — 4 x0pt] 
κοῦρε codd. --- πασιφαές Wiel] σὺ πᾶσιν. — 5 σβεννύμενε codd. — | 
ivi Wiel] ἐν. — 6 αὐξιϑαλές Abel] αὐξιϑαλής. — 7 χυνηγεσίαις ^u 
Dinner] χυναγεσίοις. — 12 μύστῃσι Hermann] uvocatot. TS 1 

LVIIL. 3 βακχεχόροιο Casaubonus] βάχχε yogoio. — ^. 5 Φερσεφόνης E 
Abel] περσεφόνης. --- 7 ὑπότ᾽ ἄν Abel] ὅπόταν. --- 8 ὑπνοδώτρα.. 
eodd. . 2 22 



μὴ 2 ania 

YMNOI. LVIII. LIX. 

- * , - ςον ς , 

ψυχαῖς αἰνομόροις ϑνητῶν 000v ἡγεμονεύειν. 

. ἀλλά, μάχαρ, τεέμτεοις μύσταις τέλος ἐσϑλὸν ἐπε ἔργοις. 
* b] 

LVII EPOTOS, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
€ c 

Κικχλήσχω μέγαν, ἁγνόν, ἐράσμιον, ἡδὺν Ἔρωτα, 
- 2f Ὁ - 

τοξαλχῆ, τετερόεντα, τευρίβρομον, εὐδρομον Cou, 
r - 3 A - 3 , 

συμτεαίζοντα ϑεοῖς ηδὲ ϑνητοῖς ἀνϑρώτστοις, 
» - - 

εὐτεάλαμον, διφυῆ, τεάντων χληῖδας ἔχοντα, 
δ 7 2 , / , 342 ὦ - 

αἰϑέρος οὐρανίου, τεόντου, 490vóc, 10 ὁσα ϑνητοῖς 
€ 

ζενεύματα τταντογένεϑλα “Ῥέα βόσχει χλοόχαρττος, 
γ23.2 ὦ , 2.7 2 / o? €^? 

ἠδ σα Τάρταρος εὐρὺς ἔχει zr0YrOG ὃ αλίδουτεος " 

μοῦνος γὰρ τούτων “τάντων οἴηχα χρατύνεις. 
2 , - 

ἀλλά, μάχαρ, χαϑαραῖς γνώμαις μύστησι συνέρχου, 
, ϑῦνῳ , E - ^ 2 ^ - 2 b] , 

φαυλοὺς Ó ἐχτοττίους 9 ὁρμὰς «zr τῶνδ ἀτεύτεξμιττε. 
- T 2 

LIX. MMOIPON, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
Moigau czretoé ἰυχτὸς φίλα τέχνα μελαίνης οἴραι αττειρέσιοι, Νυχτὸς φίλα τέχνα μελαίνης, 
- 3 , 32 

χλῦτέ uev εὐχομένου, στεολυώνυμοι, αἵτ ἐπεὶ λίμνης 
2 , c! N e , CON cu ὦ 
ὀρφναίης, ἵνα λυγρὸν ὕδωρ νυχίης vzro ϑέρμης 

, Y ὦ - - τὶ 2! 
ῥήγνυται £v σχιερῷ λιτεαροῦ μυχῷ εὐλίϑου ἄντρου, 

- 3 2 - 

γαίουσαι τεετεότησϑε βροτῶν zm ατεείρονα γαῖαν" 
ἢ j, V , , , ? , , 

ἔνϑεν ἐπεὶ βρότεον δόχιμον γένος ἐλτείδι xovq 
, 2 

στείχετε σεορφρυιρέησι χαλυψάμεναι ὀοϑένῃσι 
1, c ν 

μορσίμῳ ἐν πτεδίῳ, 5ϑὲι τεάγγεον ἅρμα διώχει 
3 - 

δόξα δίχης τταρὰ τέρμα xai ἐλτείδος ηδὲ μεριμνῶν 
, 2 7 3 2 - 

χαὶ νόμου ὠγυγίου x«i ἀτεείρονος εὐνόμου ἀρχῆς" 
- ^ , - , 3 2f^ 

Motigo yao ἐν βιότῳ χαϑορᾷ μόνη, οὐδέ τις ἄλλος 
, 27 , , , 

αϑανάτων, ot ἔχουσι χάρη νιφόεντος Ολίμτστου, 
» 2 ͵ εν 

x«l Διὸς ὄμμα τέλειον: ἐτεεί y ὅσα γίγνεται ἡμῖν, 
A 

11 elvogogorg Abel] ἀενάοις. 
LVIIL 2 τοξουλχῆν — πυρίβρομον Hermann] πυρίδρομον. — 

“Ρέα Wiel] 9ed. — 9 μύστῃσι Hermann] μύσταισι. 

89 

10 

10 

6 

LIX. 2 uev Abel] μου. — 3 ὀρφναίης Wiel] οὐρανίας. — λυγρόν 
Wiel| λευχόν. — vvzígg Abel] νυχίας. — 4 λιπαρῷ μυχῷ εὐλίϑῳ 
ἄντρῳ codd., corr. Hermann. — 6 xovg; Hermann] χοῦφον. — 
πορφυρέῃσι Hermann] πορφυρέαισι. --- 

7 

C! FI 



YMNOLAX LXD | 3. 0m 90 

JMoiot τε «ci -ftóg οἷδε νόος διὰ τεαντὸς ἅτταντα. 
ἀλλά μοι, ἠέριαι, μαλαχόφρονες, ἠτειόϑυμοι, 
ζάτροστε wai “άχεσι, Κλωθώ, μόλετ᾽, εὐπεατέρειαι, 
γυχτέριαι, ἀφανεῖς, ἀμετάτροττοι, αἰὲν ἀτειρεῖς, 

σεαντοδότειραι, ἀφαιρέτιδες ϑνητοῖσιν ἀνάγχης " 
JMoiget, ἀχούσατ᾽ ἐμῶν ὁσίων λοιβῶν τε xci εὐχῶν, 
ἐρχόμεναι μύσταις λαϑιχηδέες εἴφρονι βουλῇ. 20 

LX. ΧΑΡΙΤΩΝ, ϑυμίαμα στύραχα. 
Κλῖτέ μευ, ὦ Χάριτες μεγαλώνυμοι, ἀγλαότιμοι, 

ϑυγατέρες Ζηνός τε «ci Εὐρυνόμης βαϑυχόλστου, 
᾿4γλαΐη Θαλίη τε καὶ Εὐφροσύνη πολύολβε, 
χαρμοσύνης γενέτειραι, ἐράσμιαι, εἰΐφρονες, ἁγναί, : 
αἰολόμορφοι, ἀειϑαλέες, ϑνητοῖσι ποϑειναί" 5 
οὔτε γὰρ ἠελίου ταχιναὶ φλόγες οὔτε σελήνης 
χαὶ σοφίης ἀρετῆς τε χαὶ ἐργασίμου ϑρασύτητος 
εὐχέρει᾽ οὔτε βίου λιτεαρῆς τεεριχαλλέος ἥβης 
ὑμῶν χωρὶς ἐγείρει ἐυφροσύνας βιότοιο" 
εὐχταῖαι, κυχλάδες, χαλυχώσειδες, Ἱπερόεσσαι * 10 
ἔλϑοιτ᾽ ὀλβοδότειραι, ἀεὶ μύστῃσι τεροσηγεῖς. 

LXL ΝΕΜΕΣΕΩΣ YMNO. 

Ὦ Νέμεσι, χλήζω σε, 9ed, βασίλεια μεγίστη, 
σεανδερχής, ἐσορῶσα βίον ϑνητῶν τεολυφύλων" 
αιδίη, “τολύσεμνε, μόνη χαίρουσα διχαίοις, 
ἀλλ᾽ ἔχϑουσα λόγον :τολιτεοίχιλον, ἄστατον αἰεί, 

14 διὰ παντός Ἀ}6]] διαπαντος.--- 15 ἀέριοι (sic) Ruhnken] νυχκτέριοι. — —— 
17 νυχτέριοι (sic) Ruhnken] ἀέριοι. --- 18 ἀνάγκης Hermann] ἀνάγκη. — 
20 λαϑιχηδέες Abel] λυσιπήμονες. — Post v. 20 sequitur in codd., hic . 
versus οιράων τέλος ἔλλαβ᾽ ἀοιδή, ἣν vqev Ὀρφεύς. 

LX. 1 uev Abel] μοι. — —— 2 Εὐρυνόμης Schrader] εὐνομίης. — 3 
Θαλίη τε Hermann] τε ϑάλεια. -- 4 εὔφρονες Slothouwer] εὐφροσύν᾽. --- 
Vss. 6—9 ex hymno LXIX. huc transposuit Ruhnken. — 7 σοφίης Her- 
mann] σοφίας. — 8 εὐχέρει᾽ Wiel] εὔχαρι. --- λιπαρῆς Hermann] λε- 
παρᾶς. — 11 μύστῃσι Hermann] μύσταισι. 

LXL 2 πολυϑρυ(λ)λων vel πολυ .... codd. — 3 ἀιδίη Hermann] 
ἀιδία. — 4 ἀλλ᾽ ἔχϑουσα Wiel] ἀλλάσσουσα. | 



γὰρ ἀεὶ γνώμη σεάντων ulia, οὐδέ σε λήϑει 
1 , ὑπεερφρονέουσα “λόγων ἀδιαχρίτῳ δρμῇ 

E oe" ἐσορᾷς, χαὶ πάντ᾽ ἐπεαχούεις, τεάντα βραβεύεις " 

p. n σοὶ δ᾽ εἰσὶ δίχαι ϑνητῶν, σεανυττέρτατε δαῖμον. 
᾿ é “μάχαιρ᾽ , ἁγνή, μύσταις ἐπιτάρροϑος αἰεί" 

δ᾽ ἀγαϑὴν διάνοιαν ἔχειν, σεαύουσα τεανεχϑεῖς 

* ̓ ώμας οὐχ COlac, geo. ἀλλοτεροσάλλας. 

LXIL. .4IK X, ϑυμίαμα λίβανον. 
E one Altis μέλσεω φόβο δα, ἀγλαομόρφου, 
ὩΣ ἢ χὰὶ Ζηνὸς ἄναχτος ἐτεὶ ϑοόνον ἱερὸν ἵζει 

οὐρανόϑεν χαϑορῶσα βίον ϑνητῶν “τολυφύλων, 
; τοῖς ἀδίκοις τιμωρὸς ἐπειβρίϑουσα δικαίη, 
EE d ἰσότητος ἀληϑείῃ συνάγουσ᾽ ἀνόμοια" 

ἄντα γάρ, ὅσσα καχαῖς γνώμαις ϑνητοῖσιν ὐχεῖται, 
ς ̓  δύσχριτα, βουλομένοις τὸ τελέον βουλαῖς ἀδίκοισι, 

2 μούνη, ἐπεμβαίνουσα δίκην ἀδίκοις ἐπεγείρεις " 

— ἐχϑρὴ τῶν ἀδίχων, εὔφρων δὲ σύνεσσι διχαίοις. 
Hr ἀλλά, Sed, uóÀ ἔσει γνώμαις ἐσϑλῇσι διχαίη, 
: ὡς ἂν ἀεὶ βιοτῆς τὸ τεετερωμένον ἥμαρ ἐττέλϑῃ. 

τς ΠἼΧΙΙ. 4IK-4IOSY NH3, ϑυμίαμα λίβανον. 
? ^0 ϑνητοῖσι δικαιοτάτη, πολύολβε, σεοϑειγή, 

͵ di aed ἀεὶ dup χαίρουσα Septem; 

jd ; fea τὸ TER ἀεὶ ϑραύεις γὰρ COBRE 

MERC, 
em 

5 δεδίασι Pierson] δεδάασι. --- 6 σοί Hermann] σή. — μέλει Hermann] 
᾿ πέλει. — 8 ἐπαχούεις καὶ πάντα codd. — 12 ἀλλοπροσάλλας 

E — ἀλλιτροτάτας. 
δ το ΧΙ 4 δικαίη Hermann] δίχαια. — 5 ἀληϑείῃ Hermann] ἀλη- 
2. ϑείας. — ἀνόμοια Abel| ἀνομοῖα. — 9 ἐχϑρή Hermann] ἐχϑρί. — 
| 10 ἐσϑλαῖσι δικαία (-«i«) codd., corr. Hermann. — 
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YXMNOLIXIV.XLV. ^ 

ce 5 c : "nerd 
ὅσσοι μὴ t€ σὸν qÀ9ov vero ζυγόν, ἀλλοπρόσαλλοι, 

eh dots t βριαρῆσι σπεαρεγκλίναντες ἀπλήστως" 
ἀστασίαστε, φίλη τεάντων, φιλόχωμ᾽, ἐρατεινή, 

^ , —- 

εἰρήνῃ χαίρουσα, βίον ζηλοῦσα βέβαιον" 
αἰεὶ γὰρ τὸ τελέον στυγέεις, ἰσότητι δὲ χαίρεις " 
8. M ^ , 2 - , 4 n ε c , 
ἕν σοὶ γὰρ σοφίη ἀρετῆς τέλος ἐσϑλὸν ἵχάνει. 

M , M 

χλῦϑι, 9ed, χαχίην ϑνητῶν ϑραύουσα δικαίως, 
€ 2^ 5 , E , , ^ c , 

ὡς ἂν ἰσορροτείῃσιν «eb βίος ἐσϑλὸς οδεύη 
9 - 2 9. , : Γυ Me , "e ^ ἐδ δ 

νητῶν ἀνϑρώττων, ot ἀρούρης χαρτεὸν ἔδουσι, 
"et ΨΚ , € "3 , - 

χαὶ ζῴων στάντων, 0z:00 ἐν χολστοισι τιϑηνεῖ 
-— ^ , ^ , ? , , 

γαῖα ϑεὰ μήτηρ χαὶ ττόντιος εἰνάλιος Ζεύς. 

LXIV. YMNOX NOMOY. 
9 L4 , M -“ ρ M 24 

.«ϑανάτων χαλέω x«i ϑνητῶν αγνὸν ἄναχτα, 
2 " I/ 2 , - J 

οὐράνιον Νόμον, ἀστροϑέτην, σφρηγῖδα διχαίην 
, 2 - 

σεόντου v εἰναλίου χαὶ γῆς, φύσεως τὸ βέβαιον 
EJ 2 2 - 

ἀχλινὲς ἀστασίαστον ἀεὶ τηροῦντα γόμοισιν, 

οἷσιν ἄνωϑε φέρων μέγαν οὐρανὸν αὐτὸς ὁδεύει, 
χαὶ φϑόνον οὐτιδανὸν δοίζου τρότεῦν ἐκτὸς ἐλαύνει" 
ὃς χαὶ ϑνητοῖσιν βιοτῆς τέλος ἐσϑλὸν ἐγείρει" 

αὐτὸς γὰρ μοῦνος ζῴων οἴηχα χρατύνει 
γνώμαις ὀρϑοτάταις συνεών, ἀδιάστροφος αἰεί, 

ὠγύχγιος, τεολύπειρος, ἀβλάτετως τετᾶσι συνοιχῶν 
- 3 κ᾽ - 

τοῖς νομίμοις, ἀνόμοις δὲ φέρων χαχότητα βαρεῖαν. 

ἀλλά, μάχαρ, πάντιμε, φερόλβιε, χεᾶσι ποϑεινέ, 

εὐμενὲς (roo ἔχων μνήμην σέο ττέμτσεξ, φέριστε. 

LXV. ΑΓΔΙΡΕΟΣ, ϑυμίαμα λίβανον. 
"Aoonzt , ὀβριμόϑυμε, μεγασϑενές, ὕβριμε δαῖμον, 

δτελοχαρής, ἀδάμαστε, βροξυκύύῦνε, τειχεσιτιλῆτα, 

* 

6 ἀλλοπρόσαλλοι Hermann] ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ. — 

15 

7 βροιαρησι Her- 
mann] βριαραῖσι. — 8 ἀστασίατε codd. — 11 σοφίη Hermann] 
σοφίης. — ἐσθλόν Lennep] ὅλλον. — 13 ἰσορροπίῃσιν Hermann] - 
ἐσορροπίαισιν. — ὁδεύῃ Abel] ὃ δεύοι. 

LXIV. 2 σφρηγῖδα δικαίην Hermann) σφρα γῖδα δικαίαν. --- 4 ἀκλινές 
Stephanus] ἀκλινῆ. --- 6 οὐτιδανόν Wiel] οὐ δίκαιον. — ἐκτός Wiel] αὐτός. 

LXV. 1 ὀμβριμόϑυμε codd. — ὄβριμε Abel] ὀμβριμε. 

ν ὦ 

4 
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YMNOI. LXVI. LXVII. 93 
, 

?4otg ἄναξ, διελόδουτστε, φόνοις τεετεαλαγμένος αἰεί, 
αἵματί T ZION χαίρων, σολεμόχλονε, φριχτέ, 
ὡς ποϑέεις ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσι δῆριν ἄμουσον" 5 
στῆσον ἔριν λυσσῶσαν, ἄνες τεόνον c; γεσίϑυμον, 
ἐς δὲ zó9ov νεῦσον Κύτεριδος χώμους τε “ιαίου 

ἀλλάξας ἀλκὴν ὕσελων εἰς ἔργα τὰ “ηοῖς. 

LXVI. HO.AISTOY, ϑυμίαμα λιβανομάνναν. 
ἭΦφαιστ᾽ ὀβριμόϑυμε, μεγασϑενές, ἀχάματον τεῦρ, 

λαμπόμενε φλογεραῖς αὖ γαῖς, φαεσίμβροτε δαῖμον, 
quoqoe, χαρτερόχειρ, αἰώνιε, τεχνοδίαιτε, 
ἐργαστήρ, κόσμοιο μιέρος, στοιχεῖον Gueuqéc, 
σεαμφάγε, τεανδαμάτορ, τεανυττέρτατε, τταντοδίαιτε, 
αἰϑήρ, ἥλιος, ἄστρα, σελήνη, φῶς ἀμίαντον" 
ταῦτα γὰρ “Ἡφαίστοιο μέλη ϑνητοῖσι τεροφαίνει. 
παντα δὲ οἶχον ἔχεις, τετᾶσαν τεόλιν, ἔϑνεα ττάντα, 
σώματά τε ϑνητῶν οἰχεῖς, τεολύολβε, χραταιέ. 
χλῦϑι, μάχαρ, χλήξζω σε “πρὸς εὐτέρους ἐχειλοιβάς, 10 
αἰὲν ὕχεως χαίρουσιν ἐτε᾽ ἔργοις ἥμερος, ἔλθῃς. 
σεαῦσον λυσσῶσαν μανίην σευρὸς ἀχαμάτοιο 
χαῦσιν ἔχων φύσεως ἐν σώμασιν ἡμετέροισιν. 

LXVIL ΣΚΑΙΗΠΙΟΥ͂, ϑυμίαμα μάνναν. 
ἸΙητὴρ σεάντων, ᾿Ἰσχλησειέ, δέσττοτα, Παιάν, 

᾿ς ϑέλγων ἀνθρώπων ττολιαλγέα ττήματα νούσων, 
DC ov 

ο΄ αἠχειιόδωρε, χραταιέ, μόλοις χατάγων ὑγίειαν 
| χαὶ σεαύων νούσους χαλετὰς ϑανάτοιό τε χῆρας, 

id ^ - * 2 ε 2 γὴ , 

αὐξιϑαλὲς χοῦρος χαὶ ἀλεξίχαχ,, ολβιόμιοιρε, 5 
3 , 7 

«oiov ““πόλλωνος χρατερὸν ϑάλος, ἀγλαύότιμιον, 

Kw a 

o 

" 

- ..98 ὅπλόδουπε Pierson] δολόδουπε. — 4 v' add, Hermann. — 7 ἐς 
Abel] εἰς. — “υαίου Lennep] λυαίους. 

LXVL 1 δμβριμόϑυμε codd. — 2 φλογεραῖς Abel] φλογίαις. — 
αὐγαῖς Hermann] αὔραις. — 5 πανδαμάτορ Abel] πανδαμάτωρ. — 

- . .10 σε add. Lennep. — 11 αἰέν Hermann] αἰεί. — ἔλθῃς Hansen] 
2c. ἔλθοις. — 12 μανίην Hermann] μανίαν. 
πὰς ᾿ LXVII. 3 κατάγων καὶ ὑγείαν codd. — 5 αὐξιϑαλὲς χοῦρος καί 

"E i Abel) αὐξιϑαλὴς κοῦρε. 

TUE 



Bau. 

Y XMNOI. LXVIII LXIX. 94 

€ , “ 2 , 

ἐχϑρὲ νόσων, Ὑγίειαν ἔχων σίλλεχτρον ἀμεμφῆ, Eon 
kJ] , , , - , , ^ b , " J 

ἐλϑέ, μάχαρ, σωτήρ, βιοτῆς τέλος ἐσϑλὸν ὀτεάζων. E 

LXVIIL YTELA4S, ϑυμίαμα μάνναν. 2 y 
€ 7 

Iutoóeo , ἐρατή, τεολυϑάλμιε, τεαμβασίλεια, E 
χλῦϑι, μάχαιρ᾽ Ὑγίεια, φερόλβιε, μῆτερ ἁτεάντων" 
£x σέο γὰρ νοῦσοι μὲν ἀτεοφϑινύϑουσι βροτοῖσι, 
σεᾶς δὲ δόμος ϑάλλει ττολυγηθὴς εἵνεχα σεῖο, ἃ 
χαὶ τέχναι βρίϑουσι. «τοϑεῖ δέ σε χόσμος, ἄνασσα, ba n 
μοῦνος δὲ στυγέει σ᾽ L4iÓwc τυυχοφϑόρος αἰεί, 
ἀιϑαλής, εὐχταιοτάτη, ϑνητῶν ἀνάτταυμα-" Eu 
σοῦ γὰρ ἄτερ πεάντ᾽ ἐσεὶν ἀνωφελέ ἀνθϑρώττοισιν" « 
οὔτε γὰρ ὀλβοδότης Πλοῦτος γλυχερὸς ϑαλίῃσιν, E. 
οὔτε γέ quy πολύμοχϑος ἄτερ σέο γίγνεται ἀνήρ" es 
σεάντων γὰρ χρατέεις μούνη xci σπεᾶσιν ἀνάσσεις. io 52 
ἀλλά, Jed, μόλε μυστιτεύλοις ἐτειτάρροϑος αἰεὶ | 
δυομένη νούσων χαλετεῶν καχόττοτμον ἀνίην. 

LXIX. EPINNYON, ϑυμίαμα στύραχα xal μάνναν. 
Κλῦτε, ϑεαὶ :τάντιμοι, ἐρίβρομοι, εὐάστειραι, E 

Τισιφόνη τε xal ᾿,“λληχτὼ χαὶ δῖα Méyctoa n 
νυχτέριαι, μύχιαι, ὑπτὸ χεύϑεσιν οἱχί ἔχουσαι : 
ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι τταρὰ Στυγὸς ἱερὸν ὕδωρ, x 
οὐχ ὑσίαις βουλῆσι βροτῶν zcezrorquévat αἰεὶ ; 
λυσσήρεις, ἀγέρωχοι, ἐτεευάζουσαι. ἀνάγχαις, 
ϑηρόττεπλοι, τιμωροί, ἐρισϑενέες, ᾿βαρυαλγεῖς, : 
"tióeo χϑόνιαι, φοβεραὶ χοραι, αιολόμορφοι, 

ηέριαι, ἀφανεῖς, ὠχύδρομοι ὥστε νόημα, 
aír αἰεὶ ϑνητῶν πεάντων ix^ ἀττείρονα φῦλα 10 
ὄμμα 4ίχης ἐφορᾶτε, διχαστεόλοι αἰὲν ἐοῦσαι. 

ἀλλά, ϑεαὶ Moigat, ὀφιοτελόχαμοι, τεολύμορφοι, 
σερηῦνοον μετάϑεσϑε βίου μαλαχόφρονα δόξαν. : 

ὧι 

LXVIIL 1 ἀειϑαλής (ἀειϑαλλής) codd. — 8 ἀνωφελξ᾽ Abel] ἀνω- - 
φελῆ. — 9 γίγνεται Hermann] γίνεται. 1 

LXIX. 2 μεγαῖρα codd. — 5 βουλῇσι Hermann] βουλαῖσι. | — 
Post v. 9 ante Ruhnkenium legebantur versus quos ille in h. LX. transtulit. — 
13 πρηὔνοον Hermann] πραὔνοον. 



pt E DXX. EY MENIAQON, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
v 7 KAUVEé μευ, Εὐμενίδες μεγαλώνυμοι, εὔφρονι βουλῇ, 
ES ̓ ἁγναὶ ϑυγατέρες. μεγάλοιο Zhóc χϑονίοιο 
p Φερσεφόνης τ᾽, ἐρατῆς χούρης καλλιτολοχάμοιο, 

E o σεάντων χαϑορᾶτε βίον ϑνητῶν ἀσεβούντων, 
| pow c ἀδίκων τιμωροί, ἐφεστηκυῖαι ἀνάγχῃ, 5 
p κυανόχρωτοι ἄνασσαι, ἀπταστράπτουσαι az ὕσσων 
P δεινὴν à ἀνταυγῆ φάεος σαρχοφϑύρον at Uh: 
|. . ἀΐδεοι, φοβερῶσεες, ἀτεόστροφοι, αὐτοχράτειραι, 
d E λυσιμελεῖς οἴστρῳ, βλοσυραί, νύχεαι, τεολύτεοτμοι, 

» γυχτέριαι χοῦραι, ὀφιοπλόκαμοι, φοβερῶτστες * 10 
—. ὑμᾶς χιχλήσχω γνώμαις δσίῃσι τεελάζειν. 
E ΤΩΣ LXXI. MELAINOHS, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
ND ς Μειλινόην χαλέω, νύμφην χϑονίην, χροχόττετελον, 
E. C» “παρὰ Κωχυτοῦ προχοαῖς ἐλοχεύσατο σεμνὴ 
E: Φερσεφόνη λέχτροις t ἱεροῖς Ζηνὸς Κρονίοιο, 
»5 d puc Πλούτων᾽ ἐμίγη δολέαις "iore 

Ft 
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2 di πως μαίνει φαντάσμασιν ἠερίοισιν,, 
E ᾿ ἀλλοκότοις ἰδέαις μορφῆς τύσεον ἐχσεροφανοῦσα, 
E ἄλλοτε μὲν τεροφανής, ττοτὲ δὲ σχοτόεσσα, νυχαυγής, 

7 ἀνταίαις ἐφόδοισι χατὰ ζοφοειδέα νύχτα. 

Ἂ Ψυχῆς ἐκστέμστοις οἶστρον ἐπεὶ τέρματα γαίης, 
εὐμενὲς εὐίερον μύσταις φαίνουσα τερόσωστον. 

᾿ LXXII. ΤΎΧΗΣ, ϑυμίαμα λίβανον. 
᾿ Δεῦρο, Τύχη" καλέω σ᾽, ἀγαϑὴν κράντειραν ἐχε᾽ εὐχαῖς, 

fetal ἐνοδῖτιν, &ec εὐδλβοίὲ χτεάτεσσιν, 

» 

LXX. 4 ἢ πάντων χαϑορᾷ βίοτον codd., corr. Hermann. — 9 βλοσυ- 

o«í Lennep et νύχιαι Hermann; codd. βλοσυροννύχιαι. — 11 ὁσίῃσε 
— . Hermann] óotatot. 
u^ LXXL In inscriptione Mei1vógc Lobeck pro μηλινόης. --- 1 Πειλινόην 
εν Lobeck] μηλινόην. --- χϑονίην Hermann] χϑονίαν. — ἔᾳ4ᾳ4 Πλούτων᾽ Gesner] 

Πλούτων. — ἀπάτῃσιν (sic) Hermann] ἀπάταισι. --- 1 ἐχπροφανοῦς (ἐχ- 
| 7tgoqui...) codd.— 11 ἐχπέμποις Hermann] ἐχπέμπειν.--- 12 εὐἰιέροις ὃ 
S BENTL 2 μειλιχίην idi cm μειλιχίαν. 
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| ἀλλά, Sed, λίτομαί σε, καταχϑονίων βασίλεια, 10 
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᾿ οἷς ἂν ἐφορμαίνουσα φίλη σωτήριος £A gc. 

2 ς δ ο ής 
"orcum. ἡγεμόνην, μεγαλεύνυμον, Ευβουλῆος 

' - , * 
αἵματος ἐχγε)γαῶσαν,. ἀτερόσμαχον εἶδος ἔχουσαν, 

, , 3.7 3 , 
τυμβιδίην, zroAvzrAayzvov, ἀοίδιμον ἀανϑρώττοισιν. 

ἐν goi γὰρ βίοτος ϑνητῶν σταμττοίχιλός ἐστιν" 
οἷς μὲν γὰρ τεύχεις χτεάνων τελῆϑος ττολύολβον, 

- € 

oig δὲ χαχὴν στενίην ϑυμῷ χόλον 6guatvovoa. 
H , , , , - γ} 2 J 
«hc, Jta, λίτομαί σὲ μολεῖν βίῳ εὐμενέουσαν, 
21ὴ 2 , 332 2; , 
oÀBgowL στλήϑουσαν iz εὐόλβοις χτεάτεσσιν. 

LXXIIL 4Z.41MONOS, ϑυμίαμα λίβανον. 
“Ἰαίμονα χκιχλήσχω τεελάσαι ἡγήτορα φριχτόν, 

, , , " , - 

μειλίχιον ioa, zzcyyevévqv, βιοδώτορα ϑνητῶν, 
- 2 - 

Ζῆνα μέγαν, ττολίτελαγχτον, ἀλάστορα, τεαμβασιλῆα, 
, c JM n £A M. 

σελουτοδότην, Oztóvr ἂν γε βρυαζων οἶχον ἐσέλϑη, 
ξμσταλι δὲ τυύχοντα βίον ϑνητῶν σεολυμόχϑων" 

- ^ - 2 

ἐν goi γὰρ χλῆδες λύπης τε χαρᾶς v Oyéovtat. 
ἘΠ᾿ 4 

τοιγάρ τοι, μάχαρ, ἀγνέ, τεολύστονα χήδε᾽ ἐλάσσας, 
€, -- LU 

000« βιοφϑορίην τεέμττει χατὰ γαῖαν ἅττασαν, 
5f ξ 2 - , ^ , x] ^ 2 Pj 

εὔδοξον βιοτῆς γλυχερὸν τέλος ἐσϑλὸν ὀτεάζοις. 
τ - * ^ LXXIV. A4EYKOOE AZ, ϑυμίαμα ἀρώματα. 

““ευχοϑέην χαλέω Καδμηίδα, δαίμονα σεμνήν, 
εὐδύνατον, ϑρέσετειραν ἐυστεφάνου “Τιονύσου. 
χλῦϑι, ϑεί, τεύντοιο βαϑυστέρνου μεδέουσα, 

κύμασι τερστομένη, ϑνητῶν σώτειρα μεγίστη " 
ἐν σοὶ γὰρ νηῶν πελαγοδρύμος ἄστατος ὁρμή, 
μούνη δὲ Dodo οἰχτρὸν μόρον εἰν ἁλὶ λύεις, 

2 2 - 

αλλά, ϑεὰ δέστεοινα, μόλοις ἐτεαρωγὸς ἐοῦσα 

4 εἶδος Abel] εὖχος. -- 5 τυμβιδίην Hermann] τυμβιδίαν. 
LXXIIL 1 πελάσαι ἡγήτορα Wiel] μεγαλανηγήτορα. — 

ἄν Abel] ὁπόταν. — 6 λύπης τε χαρᾶς κχληῖδες ὀχοῦνται eodd., - "m 

corr. Wiel. — 7 πολύστονα Slothouwer] πολύσπορα. --- 9 εὔδοξον. VEN. 

Hermann] ἔνδοξον. S HRRUUT 1 
LXXIV. 1 Δευχοϑέην Hermann] λευχοϑέαν. --- 7 ἔλϑῃς Hermann] .— " 

ἔλϑοις. } » CDM EOS 
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νηυσὶν ἐπ᾿ εὐσέλμοις σωτήριος εὔφρονι, βουλῇ, 

μύσταις ἐν τεόντῳ ναυσίδρομον οὖρον ἄγουσα. 10 

LXXV. IL44441MONOZS, ϑυμίαμα μᾶνναν. 
Σύντροφε βακχχεχόροιο Διωνύσου πολυγηϑοῦς, 

ὃς ναίεις τεόντοιο βυϑοὺς ἁλικύμονας, ἁγνούς, 
χιχλήσχω σε, Παλαῖμον, iw εὐιέροις τελετῇσιν 

ἐλϑεῖν εὐμενέοντα, νέῳ γήϑοντα τεροσώπῳ, 
χαὶ σώζειν μύστας κατά τε χϑόνα καὶ κατὰ τεόντον" 5 
ποντοπλάνοις γὰρ ἀεὶ νηυσὶν χειμῶνος ἐναργὴς 
φαινομένου “σωτὴρ μοῦνος ϑνητοῖς ἀναφαίνῃ, 
δυόμενος μῆνιν χαλεττὴν κατὰ πεόντιον οἶδμα. 

LXXVI. ΜΟΥ͂ΣΩΝ, ϑυμίαμα λίβανον. 
Ἱπνημοσύνης xci Ζηνὸς ἐριγδούποιο ϑύγατρες, 

ἹΜοῦσαι Πιερίδες, μεγαλώνυμοι, ἀγλαόφημοι, 
ϑνητοῖς, οἷς χε τεαρῆτε, σεοϑεινόταται, τεολύμορφοι, 
πάσης τεαιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄμεμτετον, 
ϑρέπτειραι. ψυχῆς, διανοίης ὀρϑοδότειραι, 5 
καὶ νόου εὐδυνάτοιο χαϑηγήτειραι ἄνασσαι, 
a? τελετὰς ϑνὴτοῖς ἀνεδείξατε μυστιστολεύτους, 
Κλειώ τ᾽ Εὐτέρττη τε Θαλειά τε ἢϊελστομένη τε 
Τερψιχόρη τ᾽ Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ᾽ Οὐρανίη τὸ 
Καλλιόπῃ σὺν μητρὲ καὶ Εὐνομίῃ ϑεᾷ ἁγνΐ. 10 
ἀλλὰ μόλοιτε, ϑεαί, μύσταις, πεολυτεοίχιλοι, ἁγναί, 
εὐχλείην ζῆλόν τ᾽ ἐρατὸν de Uhasecd ἄγουσαι. 

LXXVI. ἩΝΗΙΜΟΣΥΝΗ͂. Σ, ϑυμίαμα λίβανον. 
Ἱμνημοσύνην καλέω, Ζηνὸς Pferde t ἄνασσαν, 

ἣ ἹΜούσας τέχνωσ᾽ ἱεράς, ὁσίας, λιγυφώνους, 
ἐχτὸς ἔχουσ᾽ ἀπάτης μνήμην βλαψίφρονος αἰεί, 

|. LXXV. 8 τελετῇσιν Hermann] τελεταῖσιν. — 6 νηυσίν Hermann] 
vavoi. — 7 φαινομένου Hermann] φαινόμενος. 

LXXVI. 1 ϑυγατέρες codd. — 8 xs] xal codd, — 5 διανοίης 
Abel] διανοίας. — 6 νόου Hermann] vov. — 10 Εὐνομίῃ Abel] 
εὐδυνάτῃ. — 12 εὐχλείην Abel] εὐχλειαν. 

LXXVII..3 ἔχουσα (sic) Hermann] ἐοῦσα. --- ἀπάτης Wiel| χαχῆς. -- 

μνήμη», E μνήμης. 
7 

E 
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, , - - 

στάντα νόον συνέχουσα βροτῶν υυυχῆσι σύνοιχον, 
2 - ἌΝ 

εὐδύνατον χρατερὸν ϑνητῶν αὔξουσα λογισμόν, UÓ 
ἡδυτάτη, φιλάγρυπενος ὑπομνήσχουσά τε στάντα, 

ὧν ἂν ἕχαστος ἀεὶ στέρνοις γνώμην κατάϑηται, 
οὔτι παρεκχβαίνουσ᾽ ̂ érceyeloovaa. φρένα σεᾶσιν. 
ἀλλά, μάχαιρα Oed, μύσταις μνήμην ἐπεέγειρε 

εὐιέρου τελετῆς, λήϑην δ᾽ ἀττὸ τῶνδ᾽ ἀτεύστεμττε. 10 

LXXVIIL HOYZ, 9vutaua μάνναν. 
Κλῦϑι, ϑεά, ϑνητοῖς φαεσίμβροτον ἦμαρ ἄγουσα, 

2 - , R] , M , 

Hoi λαμσεροφαῆς, ἐρυϑαινομένη χατὰ κόσμον, 
γ - 7 - 2 - 

 eyyelieua ϑεοῦ μεγάλου Τιτῆνος ἀγαυοῦ, 
ἢ νυχτὸς ζοφόεντα χελαινόχρωτα τεορείην 
ἀντολίαις, ταῖς σαῖς πέμπεις ὑττὸ νέρτερα γαίης " 5 

ἔργων ἡγήτειρα, βίου πρόπολε ϑνητοῖσιν" 
ἢ χαίρει ϑνητῶν. μερόπτων γένος" οὐδέ τίς ἐστιν, 
ὃς φεύγει τὴν σὴν ὄψιν χαϑυτεέρτερον οὖσαν, 
ἡνίχα τὸν yÀvxüv ὕχενον ἀττὸ βλεφάρων ἀττοσείσῃς, 
σεᾶς δὲ βροτὸς γήϑει, ττᾶν ἕρτεετὸν ἄλλα τε φῦλα 10 

τετρατεύδων σπττηγῶν τε χαὶ εἰναλίων ΄τεολυεϑνῶν * 
σεᾶσι γὰρ ἐργάσιμον βίοτον ϑνητοῖσι ττορίζεις. 
ἀλλά, μάχαιρ᾽, ἁγνή, μύσταις Ἱερὸν φάος αὔξοις. 

LXXIX. OEMIAOZ, ϑυμίαμα λίβανον. 
Οὐρανότεαιδ᾽ ἁγνὴν χαλέω, Θέμιν εὐτεατέρειαν, 

Γαίης τὸ βλάστημα νέον, χαλυχώτειδα κούρην, 
ἢ τπερώτη κατέδειξε βροτοῖς μαντήιον ἁγνὸν 
“Ιελφικῷ ἐν χευϑμῶνι ϑεμιστεύουσα ϑεοῖσι, 
Πυϑίῳ ἐν δαττέδῳ, ὅτε Πυϑοῖ ἐμβασίλευεν " 5 

4 ψυχῇσι Hermann] ψυχαῖσι. --- 6 τε Hermann] δέ. — 7 ἑχάστοις 
et χάτϑηται codd. — 10 ἀπὸ (ἀπο) τῶν codd. 

LXXVIIL 2 Ἠώς codd. corr. Abel. — 3 αγγελιῶτι — ϑεοῦ 
τιτάνος ἀγαυοῦ μεγάλοιο  codd., corr. Dinner (Τιτῆνος Hermann 
seripsit pro τιτᾶνος).  — 4 ζοφόεντα Hermann] ζοφερήν τε. — Ἀπ 
ζοφερήν τε χελαινόχροόν τε scribendum? --- χελαινόχρωτα Abel] χελαι- 
νοχρῶτα. — 5 πέμποις codd. — 12 πᾶσι Abel] πάντα. 

LXXIX. 5 ὅτε Hermann] ὅϑι. 
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ma €x - 

ἢ καὶ Φοῖβον ἄναχτα ϑεμιστοσύνας ἐδίδαξε" 
πάντιμ᾽, ἀγλαόμορφε, σεβάσμιε, νυχειπόλευτε" 
σερώτη γὰρ τελετὰς ἁγίας ϑνητοῖς ἀνέφηνας, 
Βαχχιαχὰς ἀνὰ »ύχτας ἐπευάζουσα ἄναχτα" 
ἐχ σέο γὰρ τιμαὶ μακάρων μυστήριά 9 ἁγνά. 10 
bl , , 2 2, , LÁ - 

ἀλλά, μάχαιρ᾽, ἔλϑοις κεχαρισμένη εὐφρονι βουλῇ 

εὐιέρους ἐτεὶ -μυστιτεόλους τελετὰς σέο, κούρη. 

LXXX. BOPEOY, ϑυμίαμα λίβανον. 

Χειμερίοις αὔρησι δονῶν βαϑὺν ἠέρα κόσμου, 
' J, , Za ἂν “3 M , 

χρυμοτεαγὲς Βορέα, χιονώδεος &A9. az0 Θρήχης 
λῦέ τε τταννέφελον στάσιν ἠέρος ὑγροχελεύϑου 
ἐχμάσι διτείζων νοτεραῖς ὀμβρηγενὲς ὕδωρ, 

2! p , , ? , , 

αἴϑρια τεάντα τιϑείς, ϑαλερόμματον αιϑέρα τεύχων 5 

ἀχτῖσιν λάμτεουσαν ἐτεὶ χϑονὸς ἠελίοιο. 

LXXXI. ZEOYPOY, ϑυμίαμα λίβανον. 
3 - 

“ὔραι πεοντογενεῖς Ζεφυρίτιδες, ἠερόφοιτοι, 
ἡδύτενοοι, ψιϑυραί, καμάτου ἀνάπαυσιν ἔχουσαι, 

» , , , c 

εἰαριναί, λειμωνιάδες, πεποϑημέναι ὕρμοις, 
σύρουσαι γηυσὶ τρυφερὸν πόρον, ἠέρα κοῦφον" 
ἔλϑοιτ᾽ εὐμενέουσαι, ἐπειπενείουσαι ἀμεμφεῖς, 5 
ἠέριαι, ἀφανεῖς, κουφόύσετεροι, ἠερέμορφοι. 

LXXXH. ΝΌΤΟΥ, ϑυμίαμα λίβανον. 
* , ^ PROS V. c L4 

-darnimoov σπτηδημα δι ἠέρος υγροττόρευτον, 
b , ' , 

ὠχείαις τετερύγεσσι δονούμενον ἔνϑα xai iva, 
ἔλϑοις σὺν νεφέλαις νοτίαις, ὄμβροιο γενάρχα " 

" - ^ R] , , , Li 2 , 
τοῦτο γαρ £X Ζίιος ἐστι σέϑεν γέρας ηερόφοιτον, 

. ἀερόμορφοι. 

7 πάντιμε codd. — 11 χεχαρισμένη Abel] χεχαρημένη. 
LXXX. 1 «voro. Hermann] αὔραισι. --- 2 χρυμοπαγές Abel] zov- 

μοπαγής. — Θρήχης Hermann] ϑράχης. — 3 λύετε codd. — 4 
διπίζων izudoi νοτεραῖς ὀμβριγενές codd. -- 6 ἀχτῖσιν Hermann] 
ἀχτίνες ὡς. 

: LXXXL 1 παντογενεῖς codd. --- ηεροφοῖτοι (sic) Hermann] ἠεροφοῖ- 
ται. -- 22. ϑανάτου codd. — 3 λειμωνίδες codd. — — 4 νησσίν (sic) 
Hermann] ναυσί. — πόρον] ὅρμον codd. — 6 ἠερόμορφοι Hermann] 

-- 
ici 1* 



100 Y MNOI. LXXXIII. LXXXIV. LXXXV. 
2 , , ΑΙ 2, 2 p , 
ομβροτόχους νεφέλας ἐξ ἠέρος ἐς χϑόνα ττέμττειν. 
τοιγάρ voL λιτόμεσϑα, μάχαρ, tegotoL χαρέντα 
σεέμττειν χαρττοτρόφους ὄμβρους ἐτεὶ μητέρα γαῖαν. NC 

Xr : 2 , , 
LXXXIIL OKEA4NOY, ϑυμίαμα ἀρώματα. 

3 Ν , y 723. ME A 3, 
Ωχεανὸν χαλέω, σπτατέρ ἀφϑιτον, αἰὲν ἐόντα, 

γ , - L - 2 3. , 

ἀϑανατων τε ϑεῶν γένεσιν ϑνητῶν τ ἀνϑρώτεων, 
€ - 

ος ττεριχυμαίνει γαίης τεεριτέρμονα χύχλον" 1 
ἐξ οὕσεερ στάντες στεοταμοὶ χαὶ zr&oa ϑάλασσα E 

€ 

x«i χϑόνιοι γαίης “τηγόρρυτοι ἰχμάδες ἁγναί. 5 
χλῦϑι, μα; λύολβε, ϑεῶν ἃ : | , μάχαρ, ττολύολβε, ϑεῶν ἀγνισμα μέγιστον, 

2 ς 

τέρμα φίλον γαίης, ἀρχὴ ττόλου, ὑγροχέλευϑε, 
P 

ἔλϑοις εὑμενέων μύσταις κεχαρισμένος αἰεί. 
t 

LXXXIV. EXTLAS, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
€ 2 

lovi εὐδυνάτοιο Κρόνου ϑύγατερ βασίλεια, 
e t 5 

ἢ μέσον οἶχον ἔχεις τευρὸς ἀξνάοιο, μεγίστου, 
- ς 2 

τούσδε σὺ ἐν τελεταῖς ὁσίαις μύστας ἀναδείξαις, 
9 - 29 D 9 AZ À 1À, γ € Eo. 

&g αἰειϑαλέας, στολυόλβους, εὔφρονας, ἀγνούς E 
οἶχε ϑεῶν μακάρων, ϑνητῶν στήριγμα χραταιόν, 9. ΑΝ 
2 * 

αιδίη, πτολύμορφε, ττοϑεινοτάτη, χλοόμορφε" - 
, , Feo c M / , ! 

μειδιόωσα, μαχαιρα, ταῦ ἱερὰ δέξο τεροϑύμως, 
5} δὴ ς , 

OÀBov ἐτπεισενείουσα καὶ ἡἠστιιόχειρ᾽ ὑγίειαν. 

LXXXV. YIINOY, ϑυμίαμα μετὰ μήκωνος. 
[τ 2 t , 7, - τως 9 ᾿- 

Yzve, ava5 μαχάρων zcavrov ϑνητῶν v ἀνϑρώτστων 
- X 2 » 

x«i “τάντων ζῴων, oztóca τρέφει εὐρεῖα χϑών" 
σεάντων γὰρ χρατέεις μοῦνος χαὶ τεᾶσι τεροσέρχῃ 

3 

σώματα δεσμεύων ἐν ἀχαλχεύτοισι ττέδησι. 
€ - 7 

λυσιμέριμνε, χότετων ἡδεῖαν ἔχων ἀνάτταυσιν ᾿ 5 
χαὶ “τάσης λύττης Ἱερὸν στταραμύϑιον ἔρδων" 

LXXXII. 5 ἐς Abel] εἰς. 

LXXXIV. 1 Ἱστίη Hermann] ἱστία. --- 2 ἀεννάοιο codd. — 8 
ὅσίαις Abel] ὁσίους.--- Α4 ϑεῖδ᾽ αἰειϑαλέας Hermann] ϑήσω ἀειϑαλέας. --- 
5 οἶχε Dorville] οἱ καί. --- 6 ἀιδίη Hermann] ἀέδιξ. — 8 ἡπιό- 
q8upov ὑγείαν codd., corr. Porson. I 

LXXXV. 6 ἔρδων] ἔργον codd. 

e. 

MEL ui ἐλ ΥΩ ΤΡ NUUS SO 7 po  ΡΓΉΣ ΚΛ ΡΝ " 



YMNOI LXXXVI. LXXXVII. 101 

xai ϑανάτου μελέτην ἀτεάγεις ψυχὰς διασώζων" 
αὐτοχασίγνητος γὰρ ἔφυς “2ήϑης Θανάτου τε. 
ἀλλά, μάχαρ, λίτομαί σε κεχραμένον ἡδὺν ἱχάνειν 
σώζοντ᾽ εὐμενέως μύστας ϑείοισιν ἐπε ἔργοις. 10 

LXXXVL ONEIPOY, ϑυμίαμα ἀρώματα. 
᾿Κιχλήσχω σε, μάχαρ, τανυσίσετερε, οὐλε Ὄνειρε, 

ἄγγελε μελλόντων, ϑνητοῖς χρησμῳδὲ μέγιστε" 
ἡσυχίῃ γὰρ ὕσενου γλυχεροῦ σιγηλὸς ἐχεελϑών, 
προσφωνῶν ψυχαῖς ϑνητῶν γόον αὐτὸς ἐγείρεις, 
χαὶ γνώμας μαχάρων αὐτὸς xad ὕπνους ὑπεοτεέμσεεις, 5 
σιγῶν σιγώσαις ψυχαῖς μέλλοντα τεροφαίνων, 
οἷσιν ἐτε᾽ εὐσεβίησι ϑεῶν νόος ἐσϑλὸς ὁδεύει, 
ὡς ἂν ἀεὶ τὸ καλὸν μᾶλλον, γνώμῃσι προληφϑέν, 
τερτεωλαῖς ὑτεάγῃ βίον ἀνϑρώτεων περοχαρέντων, 
τῶν δὲ καχῶν ἀνάπαυσιν, ὕπωως ϑεὸς αὐτὸς ἐνίστεῃ 10 
εὐχωλαῖς ϑυσίαις τε χόλον λύσωσιν ἀνάχτων. 
εὐσεβέσιν γὰρ ἀεὶ τὸ τέλος γλυχερώτερόν ἐστι, 
τοῖς δὲ καχοῖς οὔ κεν φαίνοι μέλλουσαν ἀνάγχην 
ὄψις ὀνειρήεσσα, χαχῶν ἐξάγγελος ἐ ἔργων, 
ὄφρα x&v εὕρωνται λύσιν ἄλγεος ἐρχομένοιο. 15 
ἀλλά, μάκαρ, λίτομαί σε ϑεῶν μηνύματα φράζειν, 
ὡς ἂν ἀεὶ γνώμαις ὀρϑαῖς κατὰ ττάντα ττελάζης 

μηδέν᾽ im^ ἀλλοχότοισι καχῶν σημεῖα περοφαίνων. 

LXXXVII. ΘΑΝΆΤΟΥ, ϑυμίαμα μάνναν. 
Κλῦϑί μευ, ὃς πεάντων ϑνητῶν οἴηκα χρατύνεις 

σεᾶσι διδοὺς χρόνον ἁγνόν, ὅσων τεόρρωϑεν ὑτεάρχεις " 
σὸς γὰρ ὕτενος ψυχὴν ϑραύει χαὶ σώματος δλκόν, 
ἡνίχ᾽ ἂν ἐχλύῃς φύσεως χεχρατημένα δεσμὰ 

7 ἀπάγεις Wiel] ἐπάγεις. 
LXXXVI. 8 ἡσυχίῃ Hermann] ἡσυχίᾳ. -- ὕπνος γλυχερός codd. — 

4 προφωνῶν codd. — 6 προφαίνων Lennep] προφωνῶν. — 9 
ἀπάγῃ codd. — 10 ἀνάπαυσιν Abel] ἀνάπαυλαν. — 11 τε πόλον 
ϑύσαντες codd.— 18 οὔ xtv φαίνοι Hermann] οὐδὲν φαίνει. —Ó — i5 
ὄφρα κεν Hermann] ὄφρα &v. — 18 μηδέν᾽ Hermann] μηδέν. 
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τὸν μαχρὸν ζῳοῖσι φέρων αἰώνιον ὕτσενον, 
κοινὸς μὲν τεάντων, ἄδιχος δ᾽ ἐνίοισιν ὑχεάρχων, 
ἐν ταχυτῆτι βίου τεαύων νεοήλιχας ἀχμάς" 

ἐν σοὶ γὰρ μούνῳ τεάντων τὸ κριϑὲν τελεοῦται " 
οὔτε γὰρ εὐχῆσιν πείϑῃ μόνος οὔτε λιτῇσιν. 
ἀλλά, μάχαρ, μαχροῖσι χρόνοις ζωῆς σε τεξλαζειν 
αἰτοῦμαι, ϑυσίησι χαὶ εὐχωλαῖς λιτανείων, 

ὡς ἂν ἔῃ γέρας ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισι τὸ γῆρας. 

| LXXXVIII. EIN APEA. 
"psc ὑπερμενέτα, βρισάρματε, χρυσεοτεήληξ, 

ὀβριμόϑυμε, φέρασσει, σεολισσόε, χαλχοχορυστά, 

Rupe cie ἀμόγητε, δορισϑενές, € ἕρχος ᾿Ολύμττου, 
Νίκης εὐστολέμοιο σεάτερ, συνάρωγξε Θέμιστος, 
ἀντιβίοισι τύραννε, διχαιοτάτων ἀγὲ φωτῶν, 
ἡνορέης σχησετοῦχε, σευραυγέα χύχλον ἑλίσσων 
αἰϑέρος ἕτεταττόύροις ἐνὲ τείρεσιν, ἔνϑα σὲ στεῶλοι 

ζαφλεγέες τριτάτης ὑπεὲρ ἄντυγος αἰὲν ἔχουσι" 
χλῦϑι, βροτῶν ἐτείχουρε; δοτὴρ εὐϑαρσέος ἥβης, 
Mu χαταστίλβων σέλας ὑψόϑεν ἐς βιότητα - 10 
ἡμετέρην, χαὶ κάρτος ἀρήιον, ὥς χε δυναίμην 
σεύεσϑαι καχότητα πιχρὴν ἀπε ἐιμιοῖο καρήνου : 
χαὶ Voy ἀπατηλὸν ὑπογνάμψαι φρεσὶν ὁρμὴν 
ϑυμοῦ v' αὖ μένος ὀξὺ χατισχέμεν, ὃς μ᾽ ἐρέϑησι : 

φυλόσειδος χρυερῖῆς ἐτειβαινέμεν. ἀλλὰ σὺ ϑάρσος. 15 
ὁδός, μάχαρ, εἰρήνης τε μένειν ἐν ἀττήμοσι ϑεσμοῖς 
δυσμενέων τεροφυγόντα μόϑον χῆράς τε βιαίους. 

ΤΧΧΧΥΙΙ. 9 οὔτε γὰρ εὐχαῖσι(ν) πιϑόμενος οὔτε λιταῖσιν codd., corr. — 
Hermann. — 10 σε Hermann] γε. — 11 ϑυσιῇσι (sic) Hago MAS 
ϑυσίαις. — 13 ἔῃ Abel] ἔοι. : 

LXXXVIII. Hic hymnus inter Homero vulgo ἈΉΡ: octavo loco ΣΕ 
tur. Transtulit eum hue Hermann, haud recte, eum hoc carmen diversi 

coloris sit ab Orphicis hymnis. 



ORPHEI LITHICA. 

1) Ineerti auctoris de magica lapidum virtute carmen, e Damigeronis 

euiusdam magi, qui ante saeculum nostrae aerae alterum vixit, de lapidibus 
ἣν libello soluta oratione eonscripto versibus nondum ad Nonni normam redactis 

expressum, quarto p. Chr. n. saeculo tribuendum est quod saevissima magorum 
- persecutione (ann. 357. 371) de qua poeta in prooemio acerbe queritur me- 
- - mmorabile erat. Haec Tyrwhitti est sententia a. MDCCLXXXI prolata at- 
ς΄ que omnibus deinceps editoribus probata. 
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AHMHTPIOY TOY MOXXOYU 

ΥΠΟΘΕΣΙῚΣ ΕἸΣ TO 

OPOEOZ ΠΕΡῚ ΖΙΘΏΝ. 

Θειοδάμαντι τῷ Πριάμου συνήντησεν ᾿Ορφεὶς μετὰ ἑταίρων 
τινῶν περὸς ϑυσίαν Ἡλίου, ἣν ἐτέλει κατ᾽ ἔτος, εἰς ὅρος ἀνερ- 

χόμενος. xai αὐτῷ τῆς νενομισμένης ταύτης ἐτησίου ϑυσίας 
τὴν αἰτίαν ἀφηγεῖται, λέγων ὑτεὸ δράχοντος αὑτὸν τεαῖδα ὕντα 
zroré ἀναιρεϑῆναι χινδυνεύοντα καταφυγεῖν εἰς τὸ ἐχεῖ στοῦ 
σελησίον ἱερὸν τοῦ Ἡλίου. ὑφ᾽ οὗ xai σωϑέντα ὡς 6 πατὴρ 
περιεποιήσατο τῆς τοῦ τεαιδὸς σωτηρίας xar ἔτος ἦγεν Ἡλίῳ 
ϑύματα. μεταστάντος δὲ ἐχείνου τῶν ἐντεῦϑεν αὐτὸς ᾿Ορφεὺς 
ἀντὶ τοῦ ττατρὸς τῆς τοιαύτης ϑυσίας καϑίσταται διάδοχος, 
ἣν viv ἀφοσιούμενος ἄνεισι συμτεαραλαβὼν xci Θειοδάμαντα. 
οὗτος δὲ χαϑ᾽ ὁδὸν τῷ τοιητῇ περὶ δυνάμεώς τε λίϑων καὶ 
χρήσεως διεξέρχεται, οἵτινες αὐτῶν χρήσιμοι τερὸς τῶν ϑυόντων 
χρατούμενοι, ὕπεως αὐτοῖς τὰ τῶν εὐχῶν ἐξανύοιτο, xal οἷ τερὸς 
τὰς ἰοβόλους τῶν δήξεων ϑερατεείας. ὅϑεν οἶμαι καὶ Νίχανδρος 
6 Κολοφώνιος ὕστερον δρμηϑεὶς συνέγραψε τὰ ϑηριαχά. 

1) Demetrius Moschi filius poeta Graeculus Orphei de lapidibus carmen 
-Piei Mirandulae principis gratia vergente saeculo quinto decimo descripsit 
et argumentum ac brevia scholia, quae nullius ommino sunt pretii, adiecit. 



—. Τοῦ αὐτοῦ. Ἰστέον δέ, ὡς δύο τινὰ τροῦ 
τίϑεται ποιήματος * ἐν μὲν τῷ πρώτῳ αὐτήν τε τὴν ὁ 

σοφίαν ἅττασαν ἐξυμνῶν xai τοὺς ττάλαι τῶν ἡρώων * 

γενομένους ἐνδόξους χαὶ ἰσοϑέους γομισϑέντας, ὧν καὶ D 
τὴν ἀρετὴν στροσείρηχεν" 



OPOEOZ AIOIK A. 

ΔΙὥρον ἀλεξιχάχοιο Διὸς ϑνητοῖσιν ὀτεάσσαι 
3 χεχλόμενος Π]αίης ἐριούνιος ἤλϑε κομίζων 

€? ce 2^ » 2 , 2 ^ »r 
υἱός, OztC0g ἂν ἔχοιμεν οἰζύος ἀτρεχὲς αλχαρ. 
γηθϑόσυνοι δέχνυσϑε βροτοί, τεινυτοῖσιν ἐνίστεω, 

3 M 

οἷς ἀγαϑὴ χραδίη xci πείϑεται ἀϑανάτοισι" 
γησευτίοισι δ᾽ ὕνειαρ ἀκήρατον οὐ ϑέμις εὑρεῖν. 

- 3 2 - "T2 , 2 , hU M ; 

τῷ ὃ αὑτῷ καὶ πρόσϑεν ἀγαλλομένους ἐτεὶ δώρῳ 
T, h ? , 2 , 

vi& τε “ητοΐδης ἀχεσίμβροτον ἀϑανατοισιν 
386 

ἵξεν ἄγων ἐς "Ολυμττον ἀγάννιφον ἠδὲ caóqgor 
“Παλλὰς ᾿4ϑηναίη λαοσσόον "HoazAqa: 
ΕΣ M ' - 
ἄλτο δὲ χαὶ Κρονίδης ταναὴν ὑπὲρ αἰϑέρα “Χείρων 
σευάμενος πρὸς Ὄλυμπον, ἐπεὶ μάϑεν ἄμβροτα δῶρα. 
ἀλλ᾽ ἤτοι χείνους μὲν ἀμώμητοι. “ιὸς οἶχοι 
χαίροντες δέξαντο, ϑεηγενέων χ᾽ ἀρίστους" 

ἡμῖν δ᾽ ἐν γαίῃ κέλεται Χρυσόρρατεις Ὀλβῳ 
, 3 

ζώειν τερτεομένοισιν, ἀτεειρήτοις χαχότητος. 
e 2 - 2 
ὃν δέ xev ἀνϑρώτεων ττετενυμένον ἤτορ ἀνώγῃ 
ἐς À , » 3 À 9 , € E , - σεολυήρατον ἄντρον ἐσελϑέμεν | Eoutao, 
? 24^«f , 3 - , c 

&v9: Oye τταντοίων ἀγαϑῶν χατέϑηχεν ομιλον, 
zi 3 2 v eia xev ἀμφοτέρησιν ονείατα ττολλὰ κομίζων 

2 2 - 2 ὦ 

οἴχαδ᾽ ἀπτοστείχοι τεροφυγὼν :τολύδαχρυν οιζύν" 
γ - 2f 

οὐδέ ἕ νοῦσος ἄχιχυς ἐνὶ μεγάροισι δαμάσσει, 
2.9.9 c! , 3 € , , 2h50. € 

οὐδ ὁγε δυσμενέων zt09: ὑπτοτρέσσας μένος αἰνὸν 

11 ἀνώγῃ Hermann] ἀνώγει. 

10 

20 
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110 AIOIK A. 

2^ b] , ^ y , , 

c ἀναχωρήσει. τερολιτεὼν ἐριγηϑέα νίχην" 
2390 € 2 - , , 5 - 

οὐδὲ ot ἀϑλητῆρι χονισσαμένῳ ἐν ἀγῶνι 
? , 

ἀντιβίην τινὰ ϑυμὸς ἐφορμήσει μενεαίνειν, 
3.9} mJ , 

οὐδ᾽ εἰ χάλχεα γυῖα χαὶ ἄγναμτετον σϑένος ἀνὴρ 
25! 

ἄντιχρυ στεφάνοιο τεόϑῳ κομίσας ἐριδαίνοι. 
b 

vat ut» καὶ ϑήρεσσιν ὀρεσχῴοισι λέοντα 
δεινὸν χαὶ λαοῖσιν ἐοιχότα δαίμονι τεύξω, 

, c ' € , γ , 
χαΐ ot χαὶ βασιλεῦσι διοτρεφέεσσιν οτεάσσω 
c A 4153 - b 2 , , 

ῥεῖα «aL αλλοδαττοῖσι uev ἀνϑρώπτοισι τίεσϑαι. 
» - 

τὸν δὲ xai ηίϑεοι τερενόχροες ἱμερτῆσιν 
αἰὲν ἐφορμήσουσι τεεριτετύσσειν στεαλάμῃσι, 
χαὶ μαλαχὴ χρύσειον ἐττὶ λέχος αἰὲν ἐρύσσει 
Ὑ 

ἄλληχτον χούρη ἐπτιιεμένη φιλότητος" 
5 » 2f 3 LE 

εὐχομένου τὲ ττρὸς οὔατ ἀφίξεται αἰὲν ἐόντων 
b m 2 

εὐχή, χαὶ στόντοιο χυχωμένου opx ἀλεγίζων 
,ὔ 34-79 ^ ^ )» 3 b , L 

poer &7tL TOUS χϑὸν PROMO OK σεοδεσσι.. 

τὸν χαὶ λημστῆρες ἀνάρσιοι οἷον ἐόντα 
φεύξονται, χαὶ δμῶες θιόμενοι σεατέρ᾽ εἶναι 
τίσουσιν χαὶ οἶχον iov στέρξουσιν ἄναχτος. 
ἴδμεναι ov κ᾿ ἐϑέλῃσι, δαήσεται, ὅσσα τε φῶτες 
χρυτιτάδια σφετέρησιν ἐνὶ φρεσὶ μηχανόωνται, 
ὅσσα τε χεχλήγασι μετὰ σφίσιν ἠεροφοῖται 
ἀνϑρώττοις ἄφραστον ἰαχχάζοντος ἀοιδήν, 
οἰωνοί, μεγάλοιο “ιὸς χραιτενοὲ ὑτεοφῆται. 
δοῖτόν τε στῆσαι χαμαὶ ἐρχομένοιο δράκοντος 
εἴσεται ἠδ᾽ ὕφεων ἰὸν σβέσαι ἕρτευστήρων. 
δώσω οἱ χαὶ φῶτα χόλῳ χείσετοντα σελήνης 
ῥύσασϑαι xai νοῦσον ἀταρτηρὴν ἐλέφαντος, 
χαὶ ψυχὴν ἐλάσαι τεϑνηότος, ἢ κεν ἐρεμνοῦ 
ἐξ "Ἄιδος σερομολοῦσα ττοτιχρίμτετηται ἑχάστῳ. 

ἄλλαι ἀτπτειρέσιοι τεολυμήτιος “Ἑρμείαο 

49,08 

1 

45 : 
m 

28 ἀντικρυ Hermann] ἄντικρυς. — 31 βασιλεῦσι Stephanus] βασιλέ- 
εσσι.-- . 39 χϑόν᾽ add.Dorville. — 42 τίσουσιν Hermann] rícovot. — 
54 τ᾽ post ἄλλαι expulit Stephanus. 



AIOIKA. 111 

δωτῖναι κομίσαντος ivi σττήλυγγι χέονται, 55 

ἄμβροτοι, ἀτρεχέες, δίμφα τερήσσουσαι ἕχαστα" 
τάων ἡμίϑεός τε xai ὄλβιος ὅς χ᾽ ἐφίχηται. 
τὰς ἐμὲ κηρύσσειν λαοσσόος ᾿,“ργειφόντης 
ἀνθϑρώτσεοισιν ὕρινε, μελιγλώσσοιο χελεύσας 
φϑόγγον &mó στήϑεσφιν ἀοιδῆς γηρύσασϑαι. 60 
"AAA οὐ ττάγχυ βροτοῖσι σαοφροσύνης ἀλεγίζειν 

ἵμερος" «iw δέ, τερέσβα, σ᾽ ἀλιτροσύναις ἀτίουσι " 
μητέρα δ᾽ ἡρώων ἀρετὴν ἀττάτερϑε κλύοντες 

᾿χεροτροτετάδην φεύγουσιν, ἀοσσητῆρα δὲ μόχϑον, 
μόχϑον ἀοσσητῆρα βίου μάλα πεφρίχασιν. 65 
οὐδέ σφι χρείων ἐνὶ δώμασιν ὕλβος ὁμιλεῖ, 
οὐδέ τις οἷδε ϑεοῖς δαριξέμεν ἀϑανάτοισιν" 
ex δ᾽ οἵγε τετολίων τε καὶ ἀγρῶν ἤλασαν ἐσϑλήν 
— & δειλοί — σοφίην, "Egtotytov ὑβρίζοντες. 
ὦλετο δὲ σροτέροις στεπτονημένον ἡμεϑέοισιν | 10 

ἔργον" Ὁ δ᾽ ἀργαλέος χαὶ ἀπεχϑὴς αὐτίχα ττᾶσιν, 
ᾧ χεν ἐπωνυμίην λαοὶ τεύξωσι. μάγοιο. 
χαί δ᾽ ὃ μὲν ἐν κονίῃσιν ὑὕτε ἄορι χρατὸς ἀμερϑεὶς 
λευγαλέῳ ϑανάτῳ δῖος φὼς ἐχτετάνυσται" 
οἱ δ᾽ ἴχελοι ϑήρεσσιν, ἀίδριες ἠδ᾽ ἀδίδαχτοι, 15 
χήτεϊ δαιμονίοιο νοήματος, ov9 ve ἀρωγὴν 

ϑεσσπεεσίην φυγέτην ὀλεσιμβρότου ix καχότητος, 
οὔτε τι ϑέσχελον ἔργον, 0 «tv μάλα ϑαυμάζοιτο, 
loac * ἀλλά σφιν νεφέλη τερατείδεσσι χελαινὴ 

— ἀμιφιττεριτελεχϑεῖσα βαδιζέμεν ἀνϑεμόεντα 80 
- εἰς ἀρετῆς λειμῶνα ττολυστεφάνοιο μεγαίρει. 

ἀλλ᾽ ἐμέϑεν στεῦμαι κειμήλια πεειϑομένοισιν 

60 ἀοιδῆς Hermann] ἀοιδοῦ. — 61 πάγχυ Stephanus] πάγχι. — 62 
πρέσβα σ᾽ ἀλιτροσύναις Abel] πρέσβαν δαημοσύνην. — 11 ἔργον" ὃ 
δ᾽ ἀργ. καί Tyrwhitt] ἔργον. ἀργαλέος δὲ καί (ἔργον δ᾽ ἀργαλέος zai). — 
75 ηδ᾽ Gesner] οἱ δ᾽. — 16 χήτεϊ Hermann] χήτει. — 11 ὀλεσιμ- 

.— βρότου Tyrwhitt] φαεσιμβρότου. --- 18 ϑαυμάζοιτο Tyrwhitt] ϑαυμά- 
cvm 82 στεῦμαι Hermann] ὑπισχνοῦμαι. 
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112 AIOIK A. 

ἀφνειοῦ χρυσοῖο ττολὺ περοφερέστερα δείξειν" 
φῶτα δὲ δίζημαι ταλαχάρδιον, ὅς κεν ἑκάστου 
ἐμμεμαὼς χεειρῷτο μενοινήσῃ τε κάμῃ τε, | 
óc τε διδάσχηται χαὶ ὃς εἰδότας ἐξερεείνῃ. 

οὐ γὰρ ἄτερ χαμάτοιο τέλος μύϑοισι χαὶ ἔργοις 
εὐρύοττα Κρονίδης ἐθέλει δόιιεν: ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 
ἐς δύσιν ἀσϑμαίνοντες ἀν᾽ αἰϑέρα λαμητετόωσαν 
Ἠέλιον φαέϑοντα σὺν ἄρματι σεῶλοι ἄγουσι. 

MaÀAov ἐγὼ σεινυτοῖο. παραίφασιν ἀνέρος εὑρὼν 
τέρψομαι. ἤστερ χρυσὸν ἁτεάντων χοίρανον ἀνδρῶν. 
Ἠελίῳ γὰρ ἄγων ἱερήιον ἀντεβόλησα 
ἀγρόϑεν ἄστυδ᾽ ἰόντι τεερίφρονι Θειοδάμαντι 
χαί μιν ἑλὼν χερὶ χεῖρα προσηύδων ὧδ᾽ ἐπέεσσιν" 

"Ec πόλιν, εἰ μὴ πάμπαν ἐσεισπέρχωσιν ἀνάγχαι, 
ῥηιδίως σοι, ἑταῖρε, χαὶ αὔριον ἔσσεϑ᾽ ἱχέσϑαι" 
»ῦν δέ σέ μοι στείχοντι μετ᾽ εἰλαπείνην ϑεὸς αὐτὸς 
ὦρσεν ὑτεαντιάσαι᾽ τῷ μοι πρόφρων ἐτείνευσον 
ἑσπέσϑαι" ϑυσίαι δ᾽ Legozegeztéec τελέϑουσιν, 
ἃς ἀγαϑοὶ δέζουσι βροτοί" γάνυται δὲ φίλον χῆρ 
ἀϑανάτων, EDT. ἂν σφι χοροὺς ἀνάγωσιν ἄριστοι. 
ἄξω δ᾽ οὐ μαχρὴν ἐς ἁταρπειτόν᾽ εἰσοράᾳς γὰρ 
ἡμετέρων μὲ χιόντα τερὸς ἀγρῶν ἀχρώρειαν. 
ἔνϑα νεογνὸς ἐὼν ἔτλην ττοτὲ μοῦνος ἀνελϑεῖν, 
viu πέρδιχε μετασπεόμενος περοφυγόντε" 
δ δ᾽ ἤτοι eias μὲν ἀχούων ovvou ἕχαστος 
ἱστάμενος μίμνασχεν, ὀρεξάμενον δὲ δοκεύσας, 

πρὶν μάρψαι χείρεσσιν ἀλυσχάζων προφύγεσχεν. ἔ 

αὐτὰρ ἐγὼ στεουδῇ «£v ἐτεὶ στόμα χάτετεεσον ἐλϑών" X39, 2) 

ἂψ δ᾽ αὖτις γαίηϑεν ἀναΐξας ἐδίωχον. C E 

ἀλλ᾿ ὅτε δὴ χορυφήνδε μετασπτόμενος κίον ἄχρην, 2 

83 ἀφνειοῦ Stephanus] ἀφνειοῖο. --- 84 δίζημαι Hermann] δείξηται.- ——— 

85 μενοινήσαι τε χάμοι τε codd., corr. Witting. — 86 ἐξερεείνοι codd., — — 
eorr. Hermann. — 90 σύν Hermann] ἐφ᾽. — 100 δ᾽ add. Wie. — — 

111 αὖτις Hermann] αὖϑις. — 112 zíov Stephanus] ἴον. A 
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NADIE Si ut 

: ἐαχὴν ὀξεῖαν ὦ ὕροντε 
ἕης ἔσσυντο ̓ ϑοώτερον ἠὲ βελέμνου 

t τον zrOri φηγόν, ἐπεσσύμενον σεροϊδόντε 

ὃν ὄφιν, σεετάσαντα γένυν πλείην ϑανάτοιο. 
ΩΝ ἐγχριμφϑεὶς ὑσπεεναντίον ἀΐξαντα 

ὀφϑαλμοὶ. δέ μοι ὀρνίϑων λελί λίηντο * 

cm ἤδη ve δέμας μεμαῶτα λαφύξαι. 
9^ & τις στεεύδοντα πεαλίσσυτον εἰσενόησεν, 
E E περδίκεσσιν. ἀελλοπτόδεσσιν ἕπεσϑαι 
τε μὲ νηπιάχοισιν Οἰσατο Ττοσσὶ φέρεσϑαι. 

᾿χέχλετο γάρ, μοι δεῖμα τανύτετερον αἰετὸν εἶναι 
E πγοιὴν ἀνέμου᾽ παρὰ γὰρ ποσσὶν χαχὸν ἦεν. 
πὸ σολλάχε D εἵματος ἄχρου ἐσσι ψαύεσκεν. ἀχωχαῖς * 
(0 χαί EY ὑπὲρ. μοῖράν με πελώριος ἀμφέχανεν ϑήςρ, 

* 

Pa t 

i μή μοι νόος ὦρτο ϑοῶς ἐπεὶ βωμὸν ὀροῦσαι, 

E ῥα παλαιότεροι Φαεσιμβρότῳ ἱδρύσαντο. 
EZ τῷ δ᾽ à do ἔπι τρύφος αὖον ἐλαϊνέης ἐλέλειτετο 
E n μαρανϑὲν déngdyar ἐξέλιστεν σεῦρ" 

d ἔρνασϑαι, μεμαῶτα ἰδών, eiderco δὲ πυκνῶς 
νάμτετων εὐκύκλως ταναὴν ódyw* αὐτὰρ i ἄλλῳ 

Lo c, ἔπειτα δέ v ἄλλος ἑλισσομένου τροχὸς ἦεν" 
ἔτι χαὶ βωμοῦ ὕστερ αὐχένας ἠέρταζε, 

: ; r ων βοόωντος ἐμῆς. πολὺ μεῖξ ον ἀυτῆς. 

αὐτῷ, ϑραύεσχον ὑπτέχτευρον OLOY ἄχιχυν" 
; μόρσιμος ἦα δαφοινῷ ϑηρὶ δαμῆναι. 
τ ἀπόπροϑι βοσχομένοισιν 

P ̓ ἑσπομένω, δύο πατρὸς ἐμοῦ κύνε κεχλήγοντα 
Nc Autem x 

116 πλείην Hermann] πλείω. — 
125 γάρ Stephanus] óé.— . 130 -. a 

dd οὐδ᾽ ἄρα Tyrwhitt] οὐ γάρ. 
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, , , , , , J, τ ES ; 

γνοντὲς ξσεξδραμδτην"  ucÀa γάρ σφισι μείλιχος ἔσκον. 
2 € 

ot μὲν ἄρ᾽ ὑλάσσοντες ἐττέδραμον" αὐτὰρ 6y αἶψνα 
5 3 5 e 
ἀντίον ἔσσυτο τοῖιν, ἐγὼ δ᾽ ἐς γαῖαν ὀρούσας (145) ^. 

3 ci i ὩΣ 
σεροτροτεάδην, ὡς τίς τε Διὸς γαμιμνώνυχα φεύγων ον 
αἰετὸν ἐν σευχινοῖσι λάϑη ϑάμνοισι λαγωός, 

- 9 , N 2 -- 2 N M 

τῷ VAEL0G μήλοισι μιγεὶς ολοοῦ ero ϑηρὸς 
ἐκρύφϑην μέσσοισιν evi zi Sa ἐρίφοισιν. 150... 

ὄφρα μὲν οὖν ἀχάχητα πατὴρ ἐμέϑεν ζώεσχεν, τ 
αἰεὶ μόσχον ἄγεσχεν ἐμὸν τερὸς ἀμύντορα βωμόν, (150) 

2 - - 2 

τίνων Hei ζωάγρια τεαιδὸς éoto* 
JU A , ' - , 2 ΄ 3 , 

αὐτὰρ ἐτεεὶ Moioot μὲν ἀτεήγαγον ἡξλίοιο, 
2 2 

αὐτὸς ἐγὼν ἀγέληϑεν ἐλάσσας τείονα μόσχον 155 
εἰαρινόν, ϑαλέϑοντα γεήνιδος οὔϑατι μητρός, d 
ἔρχομ᾽ ἐς ἀχριύρειαν, ἄγων χορὸν ἡδὺν ἑταίρων" (455). 
σὺν δέ σφιν xai τώδε Ópaxorvroqóvo κύνε βήτην ᾿ i 
αὐτομάτω:  yhvxsgr δὲ τεέλει τεερὶ βωμὸν ἄνακτος 

Ν , , ? 2 2f - : 

τερτεωλὴ χλοερὸν τὲ στεέδον μαλαχᾳί v ἔτει στοῖαι 160 
. , , ci , » 25-07 A Du 3c i 

χαὶ λασίαις πιτελέησιν vztOo σχιὴ" ἄγχι Ó Gp αὑτῶν 
ὕδωρ ἀέναον λισσῖς ὑτεὺ τευϑμένι στέτρης (160) ; 

λευχὸν ἀναβλύζον χελαρύζεται εἴχελον (Op. 
louev* οὔτοι δαῖτα ϑεῶν ϑέμις ἀρνήσασϑαι. 
Ὡς ἐφάμην: ὃ δέ μ᾽ ὧδε 7εροσηύδα δαιμόνιος qua 165 
"Ala σε μὲν χρείων Φαεσίμβροτος ἐξ ἀλεγεινῆς : 

αἰὲν ἄγοι κακότητος ἀδαχρύτοιό τε πέμπτοι (165) 
ὄλβου πρὸς μέγα δῶμα φιλοφροσύνης. ἕνεχα σφῆς. 
οὐδὲ μὲν οὐδέ σ᾽ ἐγώ περ ἀμοιβῆς αὐτὸς ἀμέρσω" 
ἀλλ᾽ ἐεξδὶ οὖν ἄξων ἱερήιον εἰσαναβαίνεις, 110. 

ὕφρα otv εὐχομένοιο χλύοι. ϑεός, ἐγγυαλίξω. — ΠΑ MS 

Κρύσταλλον φαέϑοντα διαυγέα λάζεο χερσὶ (110) 
λᾶαν, ἀτεόρροιαν τευριφεγγέος ἀμβρότου αἴγλης" 

148 λάϑῃ Abel] λασι (λαοὶ). — 184 μοῖρά μιν ἀπήγαγεν cod. eorr. 

Abel. — 155 ἐλάσσας Stephanus] ἐλάσας. --- 161 λασίαις Ruhnken| 

λασία. — 68 χελαρύζεται εἴχελον Stephanus] χελαρύζετ᾽ ἴκελον. — - 
171 csv Volkmann] ro. — 173 πυριφεγγέος Hermann) περιφεγγέος. -- —— 
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«i9& δ᾽ ἀϑανάτων μέγα τέρπεται ἄφϑιτον vrog. 
τόν χ᾽ EL ττὲρ μετὰ χεῖρας ἔχων τεαρὰ νηὸν ἵχηαι, 175 

οἴτις τοι μαχάρων ἀρνήσεται εὐχωλῇσι. 
κέχλυϑε δ᾽, ὄφρα μάϑοις μένος ἀργεννοῖο λίϑοιο" (175) 
εἰ γὰρ ἄτερ, χρατεροῦ ἐθέλοις σευρὸς ἐκ φλόγας ὕρσαι, 
χέχλομαι αὐαλέων μιν ὑττὲρ δαΐδων καταϑεῖναι" 
αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠελίου κατεναντίον αὐγάζοντος 180 
αὐτίχ᾽ ὑτεὲρ δαΐδων ολίγην ἀχτῖνα τανύσσει" 
ἣ δ᾽ ὅτε καρφαλέης τε ϑίγῃ xci τείονος ὕλης, (180) 
χατενόν, ἔτεειτα δὲ τεῖρ ολίγον, μετὰ δὲ φλόγα τεολλὴν 
ὔρσει" τὴν δ᾽ ἄρα φασὶ τ:ταλαιγενέες ἱερὸν χεῖρ. 
τάων οὐχ ἑτέρης μᾶλλον φλογὸς Kou ἔγωγε 185 
᾿ἀϑανάτοις οὕτω κεχαρισμένα μηρία καίειν. 
πρὸς δ᾽ ἔτι τοι χαὶ τοῦτο, φίλος, μέγα ϑαῦμα 7 πιφαύσκω" (185) 
αὐτόν, ὅτις σεέλεται φλογὸς αἴτιος, Gi χε μάλ᾽ ὦχα 

ἐχ πυρὸς ἁρττάξης, ψυχρὸς τεέλει ἀμφαφάασϑαι" 
ἀμφὶ δὲ χαὶ νεφροῖσι δεϑεὶς κάμνοντα σαύσει. 190 

“Τεύτερον εὐχομένῳ τοι ἀρηγόνα λᾶαν ὀ:τάσσω, 
ϑεστπτεσίοιο γάλαχτος ἐνίτελεον, ἠύτε μαζὸν (190) 

χερωτοτόχου νύμφης T, μηχάδος οὐθατοέσσης" 
τόν δα τεαλαιγενέες μὲν ἀναχτίτην ἀδάμαντα 
χλεῖον, ὅτε γνάμτετει μαχάρων νόον, ὄφρα ϑυηλὰς 195 
ἁζόμενοι ἐθέλωσιν ἐτειχϑονίους ἐλεαίρειν * 
ot δ᾽ ἄρα μιν λήϑαιον ἐφήμισαν, οὕνεχεν αἰεὶ (195) 
μεμινῆσϑαι κακότητος ὀιζυρῆς ἀστερύχει 
ϑνητοὺς ἀϑανάτους τε" νόον δ᾽ ἐριούνιον εἶναι 
ϑέλγει ἐπεοτρύνων ἀγανὰ φρεσὶ βουλεύεσθαι. , . 200 
ἄλλοι δ᾽ ἐσχέψαντο γαλαχτίδα φέρτερον εἶναι 
χιχλήσχειν στέτρην, ὅτι τοι τρέίψιαντι γάλαχτος (200) ᾿ 
ἐχτερορέει λευκοῖο τεανείχελος ἔνδοϑεν ἰχώρ. 
σεεῖρα δέ τοι καὶ τοῦδε σπταρέσσεται, αἴ κ᾿ ἐϑέλησϑα. 

114 αἴϑεὶῖ Hermann] αἰϑέρι. --- 175 παρά Hermann] περί. — 178 
᾿ χρατεροῖο ϑέλοις (ϑέλεις) codd., corr. Gerhard. — 180 ἠελίου Abel] 

 ἢἤελίοιο.--- 185 ἑτέρης Wiel] ἑτέρας. --- 189 ἁρπάξῃς Witting] ἅρπά- 
|o ξαις. --ὀ 208 πανείχελος Stephanus] πανίχελος. x 
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116 AIOIKA. νους 

» c »: e A 
οὔϑατα γὰρ μήλων ὅτε EV μινύϑοντα ἴδηαι, Mr 
πῶς ἔρξεις, φίλε τέχνον, emi ἐρίφοισι T£OLOLY, AW 

OUG 7tOTE ϑῆρα σεέλωρον ὑπεεχτεροφυγὼν ἱχέτευες, (205) ας, 

τοῖοι σεταρασταίης τετληόσιν, οἱ δ᾽ ἐνὶ σηχῷ 
2 , 

ἀμφί σε λετταλέοι γοερὸν τεεριμηχήσωνται; : 
- ' 2 , 5 er; ἢ 

τῶν μὲν ἀχηχεμένας ἐτειτέλλεο μητέρας cie 2310 — 
, , : 

λούειν σπτηγάων χυαναυγέσιν ἐν δίνησι" 
, 2 b] 2 

στήσας ὃ ηελίου χατεναντίον ἀντέλλοντος, (210) d 3 
ἀγνίζειν μὲν σερῶτον ἐπεοιχόμεγνος ττερὶ τεάσας, i 
ce ν᾽ RJ - ax T9 ^ , 

αλμὴν Ó ἐν χρητῆρι χαὶ ἄλφιτα Aezvc λίϑοιο 
΄ 1 - το ce Me 

χευάμενος, διὰ πτῶυ x«i αἰγῶν ἔρχευ ὁμιλον, 215. 
€ , -“ , & 

ῥαίνων χαρττοφύρῳ λάσιον χατὰ νῶτον ἕχάστης : 
M ) 2f - , ^ 

JuÀAÀAQ: ταὶ ὃ ἀρὰ “τᾶσαι ἰαινόμεναι τεερὶ σηχοὺς (2315) — 
ἐξατείνης μετὰ τέχνα φερεγλαγέες στιχόωνται" 

7 2: 2 

δ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπταὶ μαζοῖσι κορεσσάμενοι γαλαϑηνοὶ 
σχιρτηϑμῶν ἐξαῦτις ἀναμνήσοντ᾽ ἀγέρωχοι. : 230. 
σὴν δέ μελέχρ ρήτοιο μετὰ γλύχθροῖο μιγέντα ᾿ 
CQYvE σεινέμεγαι γύμφην, ἵνα γήπειον vit Ὁ (220) ξ 

μαστοῖσιν μεϑύοντα τεαρ᾽ ἀενάοισι χομίζη. : 
γ ^ 3137: 23 QU R ^ 2 [o , 

ἀμφὶ Ó ἂρ αὐχένι τταιδὸς ἀερταάζουσα τιϑήνη E 
- PII : 

λᾶαν, ἐρητύσει χαχομήτιος 0008 ἢ]εγαίρης. 3223 3 
M - 2 

χαὶ δέ σε καὶ βασιλῆες ἀμύμονες αἰδέσσονται 
, Ν - 2r ΑΝ “9 2 , y 

ἕν χερὶ λᾶαν ἔχοντα, «cL ἀπλετα φῦλ ἀνϑρώττων" (225) 
2 , ΨῚ L H , - , 

ἀϑάνατοι δὲ μαλιστα ϑεοὶ χαταϑύμια σεῖο, 
2 2 2 

πάντα τελευτήσουσιν ἐπε ἀράων αἰοντες. 
9 , M : e i 

Χρὴ δὲ χαὶ εὐττέταλον τετραυγέα λᾶαν ἔχοντας 280. 
ἀρᾶσϑαι “ταρὰ βωμὸν ἐναιρομένης ἑχατόμβης. , 

Εἰ xai δενδροφύτοιο φέροις τρύφος iv χερὶ ττέτρης, (230) 
μᾶλλόν «tv ϑάλποιτο ϑεῶν νόος αἰὲν ἐόντων. 

209 περιμυχήσονται codd., corr. Wiel.— 910 αἶψα Wiel] αἴα (αἰέν). -- ἘΣ 
215 ἔρχευ Hermann] ἔρχε᾽. -- 211 ϑαλλῷ᾽ ταὶ δ᾽ Stephanus] ϑαλλῶν- 
ται δ᾽. — 228 ἀενάοισι Abel] ἀεννάοισι (εὐναίοισι). — 226 xai — 
post σε add. Stephanus. — 229 ἐπ᾿’ ἀράων Tyrwhitt] ἐπαράων. — 
233 μᾶλλόν κεν Hermann] μᾶλλον καί. 
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SAU 3893 
Ü 24 γὰρ: μάλα, πολλὰ κατόψεαι, ὡς ἐνὲ χήπτῳ 

2 ᾿ ἀνϑεμόεντι, κλάδοισιν ἐσεασσυτέροις χομόωντα. 
᾿ τοὔνεκά, οἱ χαὶ φῶτες ἀχάτῃ δενδρήεντι, 
᾿ ϑῆχαν ἐπωνυμίην, ὅτι οἱ τὸ μὲν ἔπελετ᾽ ἀχάτου, 
d ἄλλο δ᾽ ἔχει λασίης ὕλης δέμας εἰσοράασϑαι. 

τὸν δὲ τεοῖσι βόεσσιν ἀνασχίζουσιν ἄρουραν 
χέρα δοιὼ βαλέειν 1 ἢ καρτερὸν ἀμφὶς 

Ov ̓ ἀροτρεύοντος ἀτειρέος ἀγροιώτου * 
χαίΐ χὲν am οὐρανόϑεν σταχυοπλόκαμος “Ἰημήτηρ 
μεστὸν ἴοι φερέκαρπον ἐς αὔλαχα χόλτεον ἔχουσα. 
E “Σκέτετεο χαὶ ϑηητὸν ἔχων. ἐλάφοιο πέλαζε 
ϑανάτοισι χέρας" ποτὶ γὰρ γόος οὐρανιώνων 

μειδεάει φύσεως σεολυδαιδάλου ἔργον ἰδόντων * 
? ἤτοι μὲν χέρας ἐστί, ταναύποδος οἷα ,φύονται 
ἐκ κεφαλῆς ἐλάφοιο" φύει γε μὲν oU ττοτε κόρση 
πέτρην, ἀλλ᾽ ἔμστης πέλεται χρατερὴ τόγε πέτρη. 
οὐ ὑδέ χεν ἂν γνοίης, κέρας ἀτρεκὲς ἢ λέϑος ἐστί, 
E χέ μιν ἀμφαφόων. εὕρῃς νημερτέα λᾶαν. 

εἰ γάρ μιν Boi Lp 
* * 

— χριβόμενον seit s χροτάφους χεάντ᾽ ἤματα σεῖο, 

^. et δὲ νέαι περὶ βρέγμα τεὸν τρίχες ἀνϑήσουσι. 

a πρωτόγαμον ó αἰζηὸς ἄγων ἐς δέμνια χούρην 
ο΄ «4807 chis ἐρατῆς ἐπειμάρτυρα τόνδε φέροιτο 

20d ἀρρήκτοισιν ὁμοφροσύνῃσιν ἅμ᾽ ἄμφω 
A τατον ἐς γῆρας χαὶ ἐς ἤματα σεάντα καϑέξει. 
πὸ PES Ποιμένι δ᾽ ἀγραύλων ταύρων, Διὸς αἰγιόχοιο 

or αἰέν “χισσοχίτωνι, λίϑον χαταϑύμιον εἶναι 

᾿ βάρβαρον. ἀγγέλλω, Συριηγενέος κελαδεινοῦ 
οἴδασιν Εὐφρήταο, διαινόμενον ζαμίλαμτειν" (260) 
ὅς, τοι φυταλεῆς ἕνεχεν δέξαντι ϑυηλὰς 

" E 
ὃς 84 MOTO ECL Stephanus] κατόψεται. — 

53. Lacunae signa posuit Abel; 

γν 

240 δοίω (sic) Hermann] δύω. --- 
sed fort. ἐν γάρ oi ἐλαίῳ Φριβομένῷ; Es Er 

» χτλ. scribendum est. 
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, arf? ἘΝ ᾿ ΕῚ 4 -. D €T 

χλήμασιν αὐτίχα σεῖο φερεσταφύλοισιν ἁλωὴν ᾿ Ms 
b 2 

ἀμφιέσας, ττολλόν τοι ἀφύσσασϑαι μέϑυ δώσει. 
Καὶ γλαφυρὴν κομίσας ἐαρόχροον cl κεν ἴαστειν : 

ἱερά τις δέζη, μαχάρων ἰαίνεται ἦτορ, (265) — r | 
χαί ot χαρφαλέας νεφέλαις χορέσουσιν ἀρούρας" , 
rà εὐ ^ 3 T MS: 0À. ̂ »f 2 , 

40e γὰρ αὐχμηρῇσιν ἄγει σεολὺν ὄμβρον ἀρούραις. 
, ^ , , , , , , - 

«ὐχνι, σὺ ὃ £x ττεδίου δόϑιόν v ἀττόεργε χάλαζαν 
ς - c : 3.25 
ἡμετέρου xci χῆρας, ὅσαι στιχόωνται ἐπε ἀγρούς" 

, ^ ) "| , , Ἴ 37997 - * 

«X«L σὲ γὰρ ἀϑανάτων φιλέει νόος, €& ὃ ἀρὰ βωμῶν (270) 
2 2. 

ηὔτε ττὲρ χρύσταλλος ἄνευ τευρὸς ἐχ φλόγα ττέμτσεεις " 
2 - € - 

ἐν δέ σοι ἀντίσεαλον χεῖται μένος" Οτετεότε δὴ τεῖρ 
γηδὺν ἀμφιέσησιν ἐνιτελείοιο λέβητος, 

, , 

ψυχρὸν ἐττειγομένοιο τευρὸς μένει ἔνδοϑεν ὕδωρ" 
εἰ δέ τις ἐν τυχρῆσι λίτεῃ κονίησι λέβητα (16) τις ἐν ψυχρῇσι λίστῃ κονίῃσι λέβητα, (5) 

M , - 

σεαφλάζει χρατεροῖο χυχώμενον ἔνδοϑι χαλχοῦ. 
3 3 Φ 52 - € 5 

Eco9Aoi ὃ αὖτ émi τοῖσι «ai valosiÓésg εἶναι 

χλείονται ϑνητοῖσι ϑυητεολέουσι τότεαζοι. 
ὩΣ 2 

Φημὶ δέ τοι τέρττειν xa οτεάλλιον ουρανίωνας 
2 - 

ἀγλαόν, Ἱμερτοῦ τέρενα χρόα τταιδὸς ἔχοντα " (280) 
2 - 3 € ^ 

xat ἕ «ai ὀφϑαλμοῖσιν ἀοσσητῆρα τετύχϑαι. 
' , , , , 2 - 

Καὶ σείτυος δαχρύοισι λίϑου μένος ουανοῖο 
2 

χαὶ σμύρνην μίσγειν εὐώδεα χαὶ φολίδεσσιν 
2 ) 

ἀργυφέαις λεσειδωτὸν αττοστίλβοντα vshevo. 
3 - 

αὐείχα γάρ τοι ταῦτα τευρὸς χαϑύτεερϑε τεάσοντι 
Βα 7 , / 2 - E: 
ἀϑάνατοι δώσουσι ϑεοτεροττίας ἀγαϑῶν τὲ (285) 
b] , - Ae] c 2 5»0/ éggouévor λυγρῶν ve* ai εἴσεαι aoc ἐϑέλησϑα. 

b 2 

x«i νεύρων ἀλεγεινὰ τεάϑη λετειδωτὸς ἀμύνει. 

267 γλαφυρήν Wiel] γλαφυρόν. — 268 ἱερά τις ῥέζῃ Hermann] ἱερὰ 
ῥέζοι τις. — 210 ἠδὲ καὶ αὐχμηροῖσιν ἄγοι codd., eorr. Hermann. — - 3 
2971 Δύχνι, σὺ δ᾽ Tyrwhitt] λύχνις δ᾽. — 090v v Gesner] ῥοθίων.-- . - 
275 δή Stephanus] uz. — 276 ἐνιπλείοιο Hermann] ἐν δὲ (ἐνὶ δὲ) 
πλείοιο. --- 211 πυρὸς μένει Tyrwhitt] προσμένει.. -— 219 κυχώ- 
μενον O. Schneider] χυχωμένου.-- ἀΖ288 ἱμερτοῦ Stephanus] t ἱμερτοῖο. -- 
285 λίϑου μένος Bernard] λιϑούμετος. — 288 ταῦτα Abel] αὐτά. 
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zou) δ᾽ ᾿Ἤελίου χρυσότριχε λᾶε τεέλονται, 
ἄμφω ϑεστεεσίω: ϑάμβος δέ τοι ἔσσετ᾽ ἰδόντι. 
ἀμφοτέροις ἀχτῖνες ἐτήτυμοι ἐμστεφίύίασιν, (290) 

- E d 

ὀρϑαί, λαμτεετόωσαι" ἰδεῖν γε μὲν oiov ἔϑειραι, 295 
εἶδος δέ σφι λίϑων ἄλλων: τὸν μέν τε νοήσεις 

4 , , 32 2 » » ? , 
χρύσταλλον λευχήν" εἰ Ó ovx ἔχεν EvOov ἐϑείρας, 

, , 2 e M , / 2; 
χρισταλλός xev ξην" Ὁ δὲ χρυσολίϑῳ δέμας ἄντην 
εἴχελος εἰσιδέειν: εἰ δ᾽ οὐχ ἔχεν οὐδ᾽ Oy ἐϑείρας 
χρυσόλεϑός «tv ἔην. ἀτὰρ ἐσϑλώ φημι τετύχϑαι. (295) 800 
ἐν γάρ σφιν μέγα δή τι φερέσβιος ἔμβαλε τενεῦμα 
HéAuoc, δέζειν ἐριχυδέας αὐτίχα φῶτας "Héltoc, ῥέζειν do 

, 3 - 

σεμνοτέρους τ᾽ ἰδέειν: χαί τοι σέβας ἔσσεται αὐτῶν. 
αἶψα γὰρ ἡρώων σφιν ἐττέρχεται εἶδος ἀγαυόν, 
οἵ χε ϑεοῦ μέγα δῶρον ἐπισταμένως φορέωσι. (300) 305 

Τόλμα δ᾽ ἀϑανάτους xai &vnét μειλίσσεσϑαι 
μαγνήσσῃ τὴν δ᾽ ξξοχ᾽ ἐφίλατο ϑούριος "onc, 
οἵνεκεν, ὑτετεύτε χὲν τεξλάσῃ ττολιοῖο σιδήρου, 
ἠύτε τεαρϑενιχὴ γλαγερόχροα χερσὶν ἑλοῦσα 
ἠΐϑεον στέρνῳ τεροστετίσσεται ἱμερέεντι, (805) 810 
ὡς y. ἀἁρττάζουσα τεοτὶ σφέτερον δέμας αἰεὶ 
QW τεάλιν ovx ἐθέλει μεϑέμεν ττολεμιστὰ σίδηρον. 
» , L ἣν ας , / 
ἤτοι μὲν utv φασι xat Ἠελίοιο ττέλεσϑαι 
ἀμφίσεολον χούίρης, ὅτε χεν ϑέλγητρα παλύνῃ" 
χαί μὲν ὑπτερϑύμοιο τεχοχτόνος “ΖἸήταο (310) 315 
χύδηνεν χούρη τεολυμήχανος. αὐτὰρ ἔγωγε 

- 3ὴ 7 / , / 3 t er c ^ 
σῆς ἀλόχου χέλομαί σε δαήμεναι, εἰ ϑεν αγνὸν 
3 ^ - 

ἀνδρὸς «zv ἀλλοτρίοιο λέχος χαὶ σῶμα φυλάσσει. 

298 χρύσταλλός χεν ἔην Koene] χρύσταλλον κενεήν. — 299 εἴχελος 
Stephanus]. ἔχελος. — 302 ῥέζειν Musgrave] δοῖζον. — ἐρικυδέος 
αὐτίχα φωτός codd., eorr. Tyrwhitt. — 305 οἵ χε Hermann] oi καί (ot 
τε). — 307 μαγνήσσῃ" τήν Hermann] μαγνησίτην (μαγνῖτιν). — 

. 809 γλαγερόχροα Abel| γλαγόφρονα (γλαγόφρονι). — An τερενόχροα 
scribendum? — 314 παλύνῃ Hermann] παλύνει (παλύνοι). — 315 
᾿ὑπερϑύμοιο Dinner] ὑπέρϑυμος. — τεχοχτόνος Lobeck] τεχεοχτόνος (rs- 
χεχτῦνος). — 318 σῶμα Pierson] δῶμα. 

o 9». 

»" αὐ 



A o - BUT E. ""——L add δῶν, edetod 40 ̂ 5 -—- 

: . , "M 

120 AIOIKA. 

ἐς γάρ μεν χομίσας, ὑτεὸ δέμνια xdv9e0 λάϑρη, 
χείλεσιν ἀείδων ϑελξίμβροτον ἀτρέμας gió: 
ἣ δὲ καταχνώσσουσα xai ἡδέι περ μάλ᾽ ἐν ὕτενῳ, 
ἀμφί σε χεῖρ᾽ ὑρέγουσα ττοτιτετύσσειν μενεαίνει " 
&L δέ ἕ E μαχλοσύνῃσιν ἐλαύνοι Oi. ᾿φροδίτη, 
ὑψόϑεν ἐς γαῖαν τετανύσσεται ἐκσεροττεσοῦσα. 
χαὶ δοιὼ μάγνησσαν aequo) φορεόντων, (320) 325 
ϑυμὸν ἀπειρεσίης φυγέειν ἔριδος ποϑέοντε" 
χαὶ λαοὺς ἀγορήνδε συναγρομένους ὑτεὶ χαλῇ 
ϑέλξεις ἐν στήϑεσσιν ἄγων μελιηδέα πειϑώ. 
χαί τοι ττολλά *£v ἄλλα δυνησόμενος. καταλέξαι 

ϑέσχελα τοῖο λίϑοιο, τί TOL στελέον οὐρανιώνων. (825) 330 
φϑέγγωμαι: τῶν αἶψα χαὶ ὑψόϑι περ μάλ᾽ ἐόντων 
aro ἐσειγνάμσετει χαὶ ἐφέλχεται, ὕφρα χε σεῖο 
χα μάλ᾽ , ὥστε τοχῆξς, ἐέλδωρ ἐχτελέσωσιν. 

ἀλλ᾽ ἤτοι τάδε μὲν χαὶ ἐπταυτίχα πειρηϑῆναϊ 
σεάντα μάλ᾽, ὅσσ᾽ ἀγόρευσα, παρέσσεται, εἴ κ᾿ ἐπὶ βωμὸν (380) 385 
ἐλϑωμεν" χαὶ γάρ τοι ἐτειστεόμενός μοι Oy ἀνὴρ 
ὥμοισι χρατεροῖσι λίϑων φέρει αἰόλον ὕλην. 

Νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἀτρατειτοῖο τεολὺ τιλέον ἄμμι λέλειτεται, 
σεῖο δ᾽ ἔτι χραδίην χλονέει μέγα δέργμα δράχοντος, 
μάνθανε χαὶ δολιχῶν ὄφεων μὴ δειδέμεν ἰούς. (383) 840 
τρῖψαι γὰρ Aem» ὀφιήτιδα χέχλεο στέτρην, 
ἤν σεοτέ τις χρατεροῖσι στεταρμένος ἔλϑῃ ὀδοῦσι, 
χαί μιν ἐφ᾽ ἕλχεῖ στάσσε" xci ἀτρεχὲς ἔσσετ᾽ ὕὈνειαρ. 
σὺν δὲ xai ὑστρίτην οἴνῳ λίϑον ἐντρίψαντας ; 
ἀχρήτῳ χέλομαι τείνειν ὀδυνήφατον εἰδώς. (340) 345 

Καὶ σέο, δαιμονίη, μεμνήσομαι αὐτίχα, σεέτρη, 
αὐτοχασιγνήτη ττολιῆς χαὶ ὁμώνυμ᾽ ἐχίδνης 
c cof 7 , - À jg 2 A 29 2 

ἢ 0€ στοῦ εἰγναξτη Aou» ἀμένηνον εϑηχας 

329 χαταλέξαι Stephanus] καταλέξω. — 331 φϑέγγωμαι Tyrwhitt] Ὁ 
φϑέγγομαι. — 336 ro: Tyrwhitt] μοι. — 337 χρατεροϊσινξων. 

(-οἵσιν ἐών) codd., corr. Tyrwhitt. — ̂  340 δειδέμεν Tyrwhitt] δειέμεν. --- Ve 
341 τρῖψαι Abel] τρίψαι. --- 345 ἀκρήτῳ Gesner] ἄχρητον. --- 



e E Ἂς ; 

κα Φιλοχτήταο. τέρας ὑτεὸ Pe 
Ee U μέν σεως χείνην Ποιάντιος ἔλσεετο ϑυμῷ 

ἡ γοῦσον ὑστεκφεύξεσϑαι ἀταρτηρήν, ποϑέων περ" 
ἀλλ᾽ Oy ἀλεξικάχοιο μαϑὼν παρὰ πατρὸς ἀρωγήν, 
ἅαν, Cri χ᾽ ἀχέοιτο, βαλὼν ἔτει φάρμαχα μηρῷ, 

ἐπὶ Τρώεσσιν ““λεξάνδροιο govija * 
ῥα ue9* ὑσμίνην ἥκειν ztogiv ἀρτεμέεσσι. 
ιαμίδης “Πάρις αὐτός, ἀπτοϑνήσχων στρ, ἀτείστει. 

͵ ave δ᾽ ἡπεροττῆα Πάριν Ποιάντιος ἥρως, 
» ouévov “ΖΙαναοῖς “Ἑλένου Τροίηνδε χομίσσαι 
ιγὸ ἀδελφειοῖο μιαιφόνον ἔχ «Τήμνοιο. 

ᾧ γὰρ Anu TOM: ἔχειν λέϑον αὐδήεντα 

τόν ῥα βροτοῖσιν 

? ver ἄλλοισιν χαλέειν ἔμιψυχον ὀρείτην, 
᾿ χυρόν, ὑσεοτρηχύν, στιβαρόν, μελανόχροα, σευχνόν " 

ὲ δέ μὲν κύχλῳ τεερί τ᾽ ἀμφί τε σπτάντοϑεν ἶνες 
: ἐφερέες δυτίδεσσιν ἐσειγράβδην τανύονται. 
cdi ιατὰ μὲν vol ἐφ᾽ ἑπτὰ βίην “λένοιο τεέτευσμαι 

ϑηλυτέρης τὸ λέχος φεύγειν καὶ χοινὰ λοετρά, 
xol μίμνειν ἀμίαντον ἐδωδῆς ἐμιψύχοιο" 
tei δ᾽ ἐνὶ πέτρον ἐχέφρονα σίδαχι λούων, 

& 

dra 

E 
De 
D 

3: 1 di ὁ ὑστερμενέεσσιν ἀοιδαῖς i ἔμτενοον iplo. 
x sid δὲ φάος μεγάρῳ λύχνοισιν ἀνάστων, 

ee L νήπιον υἱὸν ἐοικὼς ἀγχὰς ἐχούσῃ. 
^ σὺ δ, ἐπὴν ἐθέλῃς € ὕστα ἐστον E contis 

353 χ᾽ »᾽ ἀκέοιτο Hermann] χε πίϑοιτο (κε mv90u0).— 362 ἥνδανεν Ste- 
^o phanus] ἤνδανεν. — 365 ἐμφερέες Hermann] ἵχελοι. — 366 ἤματα, 

: E ἥματα. — . 870 χαϑαροῖσιν Abel ex Tzetza et epitome pro- 

᾿μαλακοῖσιν. -— 371 λιπαροῖσιν (sic) Musgrave] ἐπ᾿ &ogow. — — 
dic levy Hermann] δὴ πρεεκούσί, -- 817 ἔρδειν Abel] ἕρδειν. ε 
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* 
€ , , , , Ds , , Sf G7UTÓTE y&Q uiv τεάγχυ κάμῃς ἐνὶ χείρεσι τεάλλων, 

» - » 

ἐξατείνης ὄρσει veoyiloU σπεαιδὸς αυτήν, 
, 2 

μαίης ἐν χόλτεῳ χεχληγότος ἀμφὲ γάλαχει. 
χρὴ δέ σε τετληῶτι νόῳ ἐτταχουέμεν αἰεί, 

, » - ^ € M , 5r. 

μὴ ττως ἡτεεδανοῖο λυϑεὶς ὑτεὸ δείματος ἔξω 
2 - ὃς 7 M LA ἀν €x Duci 
£x χειρῶν οὐδασδὲ βαλὼν χόλον αἰνὸν Ooívyc 
3 , 

ἀϑανάτων. τόλμα δὲ ϑεοτεροτείην ἐρεείνειν" 
σεάντα γὰρ ἐξερέει νημερτέα. χαί μιν ἔπειτα 

3 m c 

σελησίον ςφϑαλμῶν, ὅτε xev λήγησι, ττελάσσας, 
2 

δέρχεο: ϑεστπτεσίως γὰρ ἀττοιυύχοντα νοήσεις. 
δὲ μὲν ᾿,Ζτρείδ 1c à : τῷδε μὲν - Ττρείδῃσιν ἁλώσιμον ἔφρασε τεάτρην 

, , - ͵ 

.«Φαομεδοντιάδης, φοιβήτορι λᾶι σειϑησας. 
^ J ' ^^ Y , 

σοὶ δὲ τι xai σϑένος ἀλλο σιδηρίταο τειφαύσχω * 
€ c 

ἑρτεετὰ γὰρ δὴ ττάμτταν ὑτεοτρομέοντι. ἔοιχας. 
- T4 - 2 

σεῖο ὃ ἔχεν ττολὺ μεῖζον ἀχοιμήτοιο νόοιο 
- , 

δεῖμα Φιλοχτήτης, μεμνημένος αἰὲν ἐχίδνης. 
2! , , P4 , 

vovvexa ΠΟριαμίδαο σαόφρονος ov zrore νόσφιν 
2! 2, , 2! τ ὌΝ uo 
ἤϑελεν ἔρχεσϑαι, γουνούμενος, ὕφρα τιν εἴστῃ $85 c od 
ϑαϊλτεωρήν, & zép zov. ἐτεὶ χϑόνα μητέρα ϑηρῶν. (890 Ὁ3 
ἔρχηται, τεῶς χεν σεολιὸν γένος ἐχτεροφύγῃσι. 
τῷ δ᾽ Oye .“1ητοΐδην ἐττέων ἐσειμάρτυρα Φοῖβον 
χιχλήσχων ἀγόρευε, τὰ δὴ νῦν σοι χαταλέξω. S. 

Εὐτέ ue σταῖδ᾽ ἐδίδασχεν ᾿ΑΙχειρεχόμης ἀγορεύειν ἘΠΕ Ὁ ὰ 
μαντοσύνας, μέγαν Ogxov ἐχέχλετο πρῶτον ὁμόσσαι, (395) 
WevÓéa μή σεοτε μῦϑον ἐνισσπτέμεν ἀνϑρώτστοισι. 
τοὔνεχεν ἀτρεχέως μάλα τοι ἐρέω τὰ ἕχαστα. 
φράζεο νῦν, ἥρως ἑχατηβόλε, μῦϑον ἐμεῖο. 

? - , - - 

«Αὐτὴ γαῖα μέλαινα “τολυχλαύτοισι βροτοῖσι 405 . 
^ 2a. v 2! , ᾿ LA" 

τίχτει χαὶ χαχότητα χαὶ ἄλγεος ἄλχαρ ἕχάστου" (400) - 
- p - 3 , 

γαῖα μὲν ἑρττετὰ τίχτε, τέχεν Ó ἐτεὶ τοῖσιν ἀρωγήν" 

380 μαίης Eschenbach] φαίης. --- 381 τετληῶτι Schrader] τετληότι. --- 
ἐπαχουέμεν Abel] αἰἐνέμεν. --- 383 χειρῶν Schrader] χερός. --- οὐδάσδε 
Stephanus] οὐδασδε. — 388 τῷδε Hermann] ὧδε. — 392 ἀχοιμή- 
τοῖο Abel] ἀκοίμητόν vt. — 402 ἐνισπέμεν Nauck] ἐνεσπεῖν. 
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b] X d ' , , , , x. » 
ἐχ γαίης δὲ λίϑων στάντων γένος, ἕν ὃ ἄρα τοῖσι 
χάρτος ἀπτειρέσιον χαὶ “τοιχίλον" ὅσσα δύνανται 
f , , ᾿ , * , » ch 
ῥίζαι, τόσσα λίϑοι" μέγα μὲν σϑένος ἔτελετο δίζης, 410 
3 ^ , ^ - ? M , 2f dos V 

αλλὰ λίϑου “τολὺ μεῖζον" &mti μένος ἀφϑιτον αἰεὶ (105) 
32 

γεινομένῳ μήτηρ xai ἀγήραον ἐγγυάλιξεν " 
ἣ δὲ καταϑνήσχει τὲ, μινυνϑάδιον. ϑαλέϑουσα, 
χαὶ τόσον αὐτῆς χάρτος, ἐφ᾽ Ó7E7LÓGOY ἔμσενοός ἐστιν" 
εἰ δέ χ᾽ ἀττοτενεύσῃ, τίς ἔτ᾽ ἐλττωρὴ τεαρὰ νεχρῆς; 415 

ἐν μὲν δὴ βοτάναις ἄγυριν λυγρῶν v& «ci ἐσϑλῶν (410) 
δήεις, ἐν δὲ λίϑοις ἄτην οὐ δεῖά x&v εὕροις. 
» ce , , , 2 B , 2. ef 

«voL occ. βοταναι, τόσσοι λίϑοι. ἀλλὰ σὺ y ἡρως, 

λᾶι σιδηρίτη τεεφυλαγμένος, ἕρττετὰ τεάντα 
P] 

ϑαρσαλέως, εἰ xat τοι ὁμιλαδὸν ἀντιόωσιν, 420 
2f ^ , - 7 2 , 

ἔρχεσϑαι διὰ μέσσα, χελαινῆς ovx ἀλεγίζων (415) 
2 - 2 

λώβης. οὐ γὰρ ἕτι σφι ϑέμις μεμνῆσϑαι ὀδόντων, 
5 «2 

οὐδ᾽ &L x&v στείχοντος ἐνιχρίμτσετοιντο τιόδεσσιν. 
2 56 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ μένειν ττερ ἔτι τεροφανέντα δύνανται, 
3 Je - 

ἀλλὰ μετά σφισι ϑάιμιβος, ἐλαυνομένοισι δ᾽ ὁμοῖα 425 
ἔσσυνται. τὰ δὲ καί zt ἐναντίον ἀίξαντα, (420) 
» A , , Ht. , 

QU! οσπείσω τεαλίνορσα μεϑερτεύζειν μενεαίνει * 
: e , P] 

χαί σφισιν ἐξατείνης δόϑος ἵσταται, οὐδέ τι τερόσσω 
(ἢ 3 3 

γίσσεται, ἀλλ᾽ ορέγοντα zéAag τεεριμήχεα δειρὴν 
γλώσσησιν μεμάασι περισσαίνειν σχύλαχες ὡς. 480 
σεολλάχι χαὶ χατέδαρϑε δαφοινῶν ἄγχι δραχόντων . 1435) 
ἀμφὶ κυνηγεσίῃσι μένων ἐν τάρφεσιν Ἴδης. 
ϑηρητὴρ Εὔφορβος ἀρωγῇ τῇδε πεποιϑώς. 
δῶχα γὰρ ἀντομένῳ λίϑον ἱερόν: οὐδ᾽ ὕφις αὐτῷ 
ἐχ μάλα στερ στολλῶν ἐλϑεῖν χατεναντίον ἔτλη. 435 
τέρτεετο δ᾽ Ευφόρβῳ τεριχαλλέι φέρτατος ἀνδρῶν (430) 

414 χάρτος Musgrave] χαρπός.--- 415 εἰ δέ Hermann] ἢν δέ. — 425 
μετά σφισι Abel] μετὰ σφίσι. --- 438 καί σφισιν Abel] καὶ σφίσιν. --- 
429 νίσσεται Ruhnken] νήχεται. -- 430 περισσαίνειν Hermann] περι- 
σαίνειν. -- 484 ἱερόν ed. Juntina] ἱρόν (ἰρόν). — οὐδ᾽ ὄφις Rzach] 
οἰδέ mor. 

τ ν 
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? - 

αἰχμητὴς Π]ελάνιτετεος, ἀνειμιὸς ἐσϑλὸς ἐμεῖο, 
5 » ᾽ «s 
εἶδος ἀμώμητον χαὶ iz εἴδει χάρτος ἄρειον 

- 3 - 2 

αἰζηοῦ “τοϑέων δουριχλυτοῦ, εὐτελοχάμοιο. 
2f - 7 

τούνεχα χαὶ μετὰ ϑῆρας ἀλωμένου ov :τοτε νόσφιν 
ἔσϑενεν Εὐφόρβοιο μένειν “᾿Ιχετάονος υἱός" (435) 
2 32 P YE. , ? 2! 2 , 
αλλ αἰεὶ λασίοισιν ἐν ovoegtv ἀντιϑέοιο 

b] 

χαγχαλόων XOUQOLO MET ἴχνια GUY τε χύνεσσιν 
ce , 3 E o y 2; , , c * cr 
ἑσστετο σὺν ϑ' ἕταροις ξϑελέν vé οἱ οἷος ἕπτεσϑαι. 
3 

ἢ μέν χέν μιν σπτολλὰ σπτατὴρ μενέαινεν ἐρύχειν, 
2 , C€* Cf , , , 

ἀσχαλόων iov via φίλον ϑήρεσσι μάχεσϑαι" 
M , , j , 5 «2 cr Ll 

χαὶ Πριάμοιο βίη uiv éomrvev* οὐδ oye ϑυμῷ 
3 b 2 2 

χεείϑετ., ἐτεεὶ οὐχ ἐϑέλεσχέ svov Ἐυὐφόρβοιο λιτεέσϑαι. 
- 2 P] ce 

óti& γε μὴν ἀέχοντα μέλας ηρύχαχεν ὕδρος, 
/ c ^ , 2 , 3N ΑΙ , 

γέρϑεν ὑήτὸ χνήμην ολεσίμβροτον tov ἐλάσσας" 
^ ' 2 2 3 M , 2n ce Ju y 

τὸν μὲν &zt&it ὁλοὴ νόσος ἕλλαβεν, ovvex ἔμελλεν (445) 
23 - 

αὖϑι λελείινεσθαι, τό δά μιν χαὶ μᾶλλον ἔτειρεν. 
Du 2 - 

οἰχτείρων Ó ὑρέγοντα χέρας “τοτὲ γούνατ᾽ ἐμεῖο, 
2 - - 

αὑτοῦ τοῦδε λίϑοιο διατρίνναντα χέλευσα 
λετεταλέην ἄχνην ἐτειττασσέμεν ἕλχεὶ λυγρῷ" 455 

s 2 B - s , - * 
χαί ῥα μάλ αὐτίχα φῶτα χραταιὴ χάλλιστε γοῦσος. (450) 
τοῖον γαῖα βροτοῖσιν ἀρηγόνα τίχτεν ὀρείτην, ε 
ὅστε χαὶ οὐταμένοις ἄχος ἡρώεσσι χομίζει j 
χαὶ στείρησι γυναιξὶ τεχεῖν φίλα τέχνα δίδωσι. 
ποιχίλα γὰρ ϑνητοῖσι λέϑους ἔρδειν ἀγορεύω. 460 
ὡς xal ἑῆς 7LOTE μητρὸς “Ἵβαρβαρέης ἐπακούσας, (455) 

ἀνδρῶν εὖ μάλα νοῖσον ἐτεισταμένης ἀχέσασϑαι, 

431 αἰχμητής Tyrwhitt] eizuz' τήν (αἰχμητῆ τήν) -- 438 ἀμώμητον 

Hermann] ἀμώμητος. --- κάρτος Eschenbach] zegzoc. — ἄρειον Hermann] 
ἀρείων. — 440 ἀλωμένου Tyrwhitt] ἁλωμένου. — 441 μένειν 
Slothouwer] φέρειν. — 444 ot Hermann] μεν. — 445 ἐρύχειν Mus- 
grave] ἐρύσσειν. — 448 πείϑετο᾽ τίς κ᾿ ἐϑέλεσχε τότ᾽ codd. corr. 
Hermann. — 449 μήν Stephanus] μέν (μιν). — 451 ἔπειτ᾽ Her- 

mann] ἔτ᾽ e. — ὀλοὴ νόσος ἔλλαβεν Abel] ὀλοΐστερος οὐ λάϑεν. — 
460 λίϑους O. Schneider] ϑεούς. — 461 ἕῆς Schrader] ἐμῆς. — ποτε 
Abel] ποτέ. 



RS. ολίδης Εὔφορβος, ἀγαυοῦ φάσχεν ὀφίτου 
?j Γ΄ BN μὴ μούνων ὄφεων χατένωτεα δύνασϑαι, 
| E χαὶ ὀφθαλμοῖσι, φέρειν φάος ἠδὲ βαρεῖαν 
ἐκ χεφαλῆς ἕλχειν ὀδύνην. ἤδη δέ τιν᾽ ἀνδρῶν 

σι δηϑύνοντα καϑήρας ὥτεασεν αἶψα 
δὴ χαὶ λεχιτῆς ἐριήχοον ἕμμεν ἀυτῆς. 

“καί τινα φῶτα χόλῳ χρυσέης “ἀφροδίτης 
0j τερὸς ἱμερόεντα γάμων ἀμενηνὸν ἐόντα 
εμνῆσϑαι φιλότητος ἀχεσσάμενος προϊαλλεν. 

πυρὶ δ᾽ & xe βάλῃς μιν, ὀδωδὴν ἑρτεετὰ τοῖο 
εὔξεται, οὐδ᾽ ἔτι στω μενέει σχεδόν, iod? ἐνὶ χειῆ. 

^s Φεύγει Ὁ χαὶ χνίσσῃσι γαγάτην ὀρνυμένῃσι, 
| τείροντα ϑνητοὺς ἐχετεευχέι πάντας ἀυτμῇ. 418. 
- χροιὴν δ᾽ αἰϑαλόεις, πλατύς, οὐ μέγας ἔσελετ᾽ ἰδέσϑαι, (410) 

ἀρφαλέῃ δ᾽ ἴχελον ve φλόγα δῖαν ὁρίνει. 
ἀλλ᾽ ὁλοὸν ποτὶ óivag ἄγει μένος " οὐδέ τι φῶτες 
ἤσονϑ᾽ ὧν χ᾽ ἐθέλοις 1 ἱερὴν ατεὸ νοῦσον ἐλέγξαι. 

γάμτττει γάρ, σφεας αἶψα χαμαὶ προπρηνέας ἕλχω"" 
δ δ᾽ did ὑπὸ Eur στεσαλαγμένοι ipii: 

ri ἤματα πάσχοντας χεραὴ σεύδας ὠχέα Mijn. 
rug δ᾽ εἴ κεν πολυφάρμακον ge ad 

I vere τις Hie ϑολὸν ἀἰβλίζοντα 

tcm .&x γὰρ νοῦσον ἀτεειρεσίην ἀλεείνει. (485) 

4 μούνων Schrader] μοῦνον. — . 469 χρυσέης Hermann] χρυσῆς. — 
412 βάλῃς Hermann] βάλοις. — 473 οὐδ᾽ ἔτι Stephanus] οὐδέ τι. — 

- 4 ἴχελον Wiel] ἵχελον. — 418 φῶτες Abel] φῶτας. -- 480 γάρ 
2: σφεας Abel] γὰρ σφέας. — 4Ἅ81 ὑπό Wiel] ἀπὸ. — ἀφλοισμοῖο 

; Hermann] ἄφαρ οἴϊμοιο. --- 489 αὖτις Hermann] αὐτόν. -- 490 τις 

bar τισέ ἡ (ἄφαρ). --- ϑολόν Bernard] σόλον (δόλον). * 
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ἄλλα τε τεόλλ᾽ ἐπὶ τοῖσι γαγάτην ϑέσχελα ῥέζειν 
οἶδα" σὲ δὲ χνίσσῃσιν ἐλαύνων ὃ ἑρπετὰ τέρψει. 

Σχορπίε, σεῖο δὲ λᾶαν ὃ ὁμώνυμον ἐμμεναι ἥρως x 
ἀγλαὸς ᾿Ωρίων οὐχ ἔκλυεν" E γάρ, ἐίω, 495 — 
σειχρῆσιν τότε 7υῖα στειταρμένος ἀμφ᾽ ὀδύνῃσι, (490) 
μᾶλλον σφωιτέρων χεν ἔχειν ἐϑέλεσχέ uy ἄστρων. E 

Οὐδ᾽ ὕγε χορσήεντα λίϑον χλίεν, οὔνεχα μιχϑεὶς 
δριμέι σὺν σχορόδοιο χαρήατι, τοξευτῆρα 
σεευχεδανῶν ὥχιστα βελέμνων »σχορστίον εἴργει. 500 — 
τὸν μὲν ἐγὼ κόρσῃ μάλ᾽ ἐοικότα φημὶ βροτείῃ (a95) — 
σεαύειν, ὀξυτάτῳ τετριμμένον ἄμμιγα Βάχχῳ, e 
ἀμφίπολον ϑανάτοιο PE ἀστείδος ἰόν. RE 
μέτρῳ δ᾽ ὃς xtv ἴσῳ μίξῃ ῥοδόεντος ἐλαίου, : 
χόψας ἐκ σευρὸς Οτετόν, ἐν αὐχενίαις ὀδύνῃσιν 505 — 
ἄλχαρ ἄγει" μέλιτος δὲ μετὰ γλυχεροῖο χερασϑεὶς (500) — 
ὕδατος ἀτηρὴν ὀλέχει χατὰ γαστέρος ἰλύν, uses 
ἥτε χαταΐγδην ὑπτὸ νέρτερα νηδύος ἀνδρῶν 
δυομένη φέρει ὕγχον ἀειχέα βουβώνεσσιν. 
Ἴσϑι δ᾽ ἀμαλδύνειν σχορττήια χέντρα δύνασϑαι x 

χαὶ Περσηιάδαο μένος μέγα χουραλίοιο (005) — 
ἠδὲ τεαλαμναίην ἀνεμώλιον ἀσπίδα ϑεῖναι. | 
τοῦδε δέ μοι τεάντων ττεριώσιον, ὅσσα φύονται, 
Φοῖβος ἀχειρεχόμης φύσιν ἔμμεναι &E ἑτέροιο 
μυϑεῖτ᾽ εἰς ἕτερον στρωφωμένου εἶδος" 0 τίς τοι 815. 

-2/ , A RS A 3 , e 
WevÓ0G «t» φαίη" τὸ ὃ ἑτήτυμον. οἶδα τετυχϑαι. (5610) 
χλωρὴ γὰρ βοτάνη πρῶτον φύει, οὐδ᾽ ἐνὶ γαίῃ, 
ἣν γε Ld ἴσμεν στερεὴν τροφόν, ἀλλ᾽ ἐνὶ τεόντῳ 

ἀτρυγέτῳ, ἵνα φίύχι᾽, ἵνα Bote γίνετ᾽ ἐλαφρά. 

497 χεν ἐχεῖνα ϑελεσχέμεν ἄστρων codd, corr. Tyrwhitt. — 498. 
χορσήεντα vir doctus in Bibl. philol. Gotiirireti vol IL p. 205 sqq.] 
χορσίεντα (χορσιόενταὶ). 499 δριμέι σύν ὙΥ161) δριμέος ἐν. — 
500 πευχεδανῶν Bernard] xsteni- -— 504 μίξῃ Hermann] μέξει. — 
507 ἰλύν Schrader] ὕλην. — 515 στρωφωμένου Gesner] στρωφώ- 
μενον (-μενος). — 516 οἶδα τετύχϑαι Hermann] ἄρα τέτυχται (ἄρα 
τετύχϑαι). : - ἐν 
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αὐτὰρ ἐττεί χα ἔλϑησι μαραινομένη zrori γῆρας, 520 
» , € , , € Y — Ci» 

ἤτοι μέν ot φύλλα περιφϑινύϑουσιν vq αλμης" (515) 
αὐτὴ δ᾽ ἐν βένϑεσσιν vzó φλοίσβοιο ϑαλάσσης 
γήχεται, ὄφρα ἕ κύματ᾽ ἀττοτετύσῃ αἰγιαλόνδε. 
» ) x2 5 , E zi σεν, Jr 
ἔνϑα Ó ag é£aziüvqc μιν ἀναπιλησϑεῖσαν vr αἴϑρης 

2 , , 

βαζουσ᾽, οἵ 7στερ ἴδοντο, κρατυνομένην ὁράασϑαι. 525 
δηρὸν δ᾽ ov μετέπειτα πάγῳ σεεριτεαχνωϑεῖσα (520) 
πετροῖται, χαὶ χερσὶν ἐν ὀχριόεντα τεῆσιν 
ἀμφαφάεις λίϑον, ὃς πρὶν ἔχων ὑγρὸν δέμας ἦεν. 

σχῆμα μὲν οὖν ,βοτάνης ἔτι οἵ μένει, οἷον ἔην τεερ, 
οἵ τε κλάδοι, ὅσα τέ σφιν ἀχρόδρυα τεροσττεφύασιν, 580 
ce , AX eS , LOW , Ἢ δῶν c. 

ἢ vé οἱ ἐβλάστησε x«i ἑἕτράφη εἰν αλὲ δίζα, (535) 
, 3 c 2 

φλοιὸς ὁσπτερ Civ φλοιὸς δέ γε λάινός ἐστι. 
τερυτωλὴ δ᾽ ἡδεῖα ϑεωμένου ἐς φρένα σεῖο 
βήσετ᾽ - ἐγὼ δ᾽ οὐχ οἶδα, τί μοι ϑέλγητρον ἰδόντι 

?* ἣν * , , 3266 , 

αἰὲν ἐπεὶ τερατείδας καταλείβεται : οὐδὲ δύνανται 585 
2! - , 3 , , 

600€ χορεσϑῆναι ϑηευμένου, ἀλλὰ ue ϑάμβος (530) 

σεύεται ἐν στέρνοισιν ὀιόμενον τέρας εἶναι" 
X«L οἱ τειστεύων zrtQ ξολστά μιν εἶναι ἄτειστον. 
2 2 3 , ' , , ) , 

αλλ οὐ ΓΟοργείην μὲν ἐτώσιος ἀνϑρώττοισι 
, ^ , » 3240 D» * 

σμερδαλέην κεφαλὴν φάτις ἔμμεναι" οὐδ᾽ Goa Περσεὺς 540 
3 M , , 

ὠχυεέτης σεέλεται τ"ευδὲς τέρας ἡγήσασϑαι. (585) 
Γοργόνα γὰρ “Περσῆι «δρακοντοέϑειραν ἀχούεις 
“άτλαντος νεάτοισιν ὑτεὸ χρημνοῖσι δαμῆναι, 
σεαρϑένον ἀργαλέην, ἐρεβώτειδα, χῆρα μέλαιναν 
ἀνθϑρώττων, οἷσίν κεν im ἀνδροφόνω βάλεν ὕσσε" 545 
οἵ uiv δεῖμα τεέλωρον ἀάσχετον ἀϑρήσαντες (540) 
» LI 

αἴσῃ λαϊνέῃ τεϑνηότες ἑστήχασι. 

524 ἀναπλησϑεῖσαν ὑπ᾽ αἴϑρης Abel] ἀναπτεύσασαν (ἀναπνεύσασαν) 
om αἴϑρην. — 521 ἐν ὀχριόεντα Tyrwhitt] ἐνοχρινϑέντα. -- 538 

| óc moiv Hermann] πρίν δ᾽ (ὃ πρίν).--- δ81 ἥτε oí Stephanus (corr. Her- 
- mann); οἵτ᾽.-- 532 δέ γε Hermann] χεν- — λάενός ἐστι Stephanus] λάες- 
γος ἐστί.--- ὅ384 οἶδα τί Wiel] oi" δτι.-- — 536 ϑηευμένου Hermann] 

| ϑειομένου (ϑεωμένου). --- 539 ἀλλ᾽ οὐ Hermánn] ἀλλά (ἀλλώ r£). — 
— — ἐτώσιος Hermann] ἐτώσιον. -- 542 Περσῆι Tyrwhitt] περσηίδα. 

y 
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M 7 » » ΝΣ , , 2 , 
τὴν Ó ovr εὑρύστερνος ἐναντίον rovro, 

Y ͵ γ - 

δέρχεσϑαι μενέαινεν, ἀδείμαντός zeg ἐοῦσα, 
2 

οὔτε κασιγνήτῳ χέλετο, κρατερόφρονι φωτί, 
χρυσογόνῳ Περσῆμι φονευομένην d ἰδέσϑαι, 
ἀλλὰ δόλῳ ϑήρειον ἀφήρπτασεν αὐχένα χούρης, 
qne μάλ᾽ ἐξόσειϑεν γαμινώνυχον ov τεροϊδούσης 
ἀμφιβαλὼν ἄρττην Κυλληνίδα λευχανίῃσι. 

- δ᾽ "ἢ τ * 9 , 0À i9. » : 3 , 

τῆς à ἄρα xai φϑιμένης στερ ολέϑριος ἔσχεν ὀπτωτεῖ, 
* “- , - Ἀ - ^ 

χαὶ στυγεροῦ Κρονίδαο μολεῖν ὑτεὸ δῶμα χελαινὸν 
- 2 c - 

σεολλοῖς αἴσιμον ἔτελετ ἐναιρομένοις vero νεχρῆς. 
2 ^ | RJ , . , , cr 

ἀλλὰ τότ᾽ αἰγιαλόνδε φόνῳ τεετταλαγμένος vocc 
b 

ἐλϑών, εἰσόχε λύϑρον ατεοτελύνειε ϑαλάσσῃ, 
€ ^ 

ϑερμὴν ἐξ ὁμάδου χεφαλὴν ἔτι xai τρομέουσαν 
Γοργείην χκατέϑηχεν imi χλοεραῖς βοτάνῃσιν. 
» 97 "n Cr» ? ! , X e Ἢ 6 4 

οφρα ὃ oy ἕν Otvgouv ἀναινύχεσχε ϑαλάσσης, : 
, 2 JN - , - , 

στείχων £4 t OÀo0l0 zr0vOv δολιχῆς τε χελεύϑου, ; 

τόφρα δὲ πτορφυρέοιο διαινόμενοι χορέσαντο 3 
αἵματος of δα χέχυντο χαμαὶ vm χράατι ϑάμνοι. δ85...: (δὲ 
2 * Dots , zy x , , 

ἀμφὶ à coa σφίσιν aie ϑοαὶ πόντοιο ϑύγατρες (560) 
, , , , , 3? 

λύϑρον ἐττεσσύμεναι ϑάμνοις ττεριττήγνυον αὖραι" 
, Φ cR , , ^ 3» 

στήγνυτο Ó ὠστὲ σὲ σττάγχυ λίϑον στερεὴν οἰσασϑαι" 
ων. Y» 2» , ^ ^ , Y 

οὐδ ἔτ mv οἰσασϑαι, ἐτεεὶ στερξὴ λίϑος mtv. 

ἐχ δ᾽ ὕλεσεν βοτάνης ὑγρὸν δέμας" ἀλλὰ xal ἔμτεης 50 
ὀλλυμένης πιάμτταν βοτάνης οὐχ ὦλεσεν εἶδος. (565) ὁ 
τὴν μὲν ἄρα χροιὴν ἐξ αἵματος ἔσχεν ἐρυϑρήν, : 1 
ἀμφασίη δ᾽ ἥρωα λάβε ϑρασύν, ὡς ἐὐόησεν y 
ἐξατείνης μέγα ϑαῦμα τὸ χαὶ ττέλας αἶψνα κιοῦσα τ 
διογενὴς ττολύμητις ἐθαύμασεν ᾿Οβριμοτεάτρη.. 5155 12 
ϑῆχε δ᾽, ἀδελφειοῦ κλέος ἄφϑιτον ὥς χε πεέλοιτο, (070 

ἃ 

V.550 ante Tyrwhittum post v. 551 legebatur.— 552 ἀφήρπασεν Wiel] 
ἀφάρπασεν. — 553 ἐξόπιϑεν Stephanus] ἐξόπισϑεί(ν). — 562 δ᾽ 
ὅγ᾽ ἐν Stephanus] δ᾽ ὅγε. — 566 σφίσιν Schrader] σφιν. — 568 
πήγνυτο Abel] πήγνυντο (πήγνυον). — 569 οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔην Abel) οὗ 
ἑἕτεήν (οὐδέ τ᾽ ἔην). --- 511 ὀλλυμένης Hermann] οὐλομένης. Pe 



M φῦλα seconda χρυερὴν ἐς Ἔν" ἰόντα, 
E δολιχὴν & fora ἐς ἀταρπειτὸν εἴ μὲν ἔχει τις, 
[qd B δὲ αν scien ἐνὶ νηί. 

; 9λὴ τρῆμα βίη ϑνητοῖσιν ὀπεάσσει. 
᾿γλι i i δ᾽ ἐγρεκύδοιμον ἀταρβέα Τριτογένειαν 
P^ “τέρων χαμάτων ἐπαμύντορα κικλήσχουσι. 

EC φάρμακα, δ᾽ ὅσσα πέλονται ἀτάσϑαλα καὶ χατάδεσμοι 
i Ld €. ἀγνάμπτοισιν ᾿Εριννύσι πάγχυ μέλουσαι, 

εἴτ darte χεύϑων οἰχοφϑόρον οὐχ ἐνόησεν 
, &9' ὅσα λύματ᾽ imi σφίσιν ηδ᾽ ἐπαοιδὰς 

ἔτλιοι dloiloin μεγαίροντες τελέουσι, 
᾿ πάντων ἀντίλυτρον δήεις κρατερώτατον εἶναι. 

7 κψ ας δὲ σπεείρειν ξανϑῇ “1ημήτερι μίσγων,. : 
τί τοι λοιγὸν ἅτταντα τεῆς ἀπτάτερϑεν ἀρούρης 

' c τ᾽ ἐξελάσει σταχύων γλάγος ἐχτείνοντας 

E τε χάλαζαν, ἀπειρεσίοισι βελέμνοις 
| 7 τραῦμα φέρουσαν ἀμήχανον ἐξαχέσασϑαι. 

γήρων τ᾽ ἐτεὶ τοῖσι γένος σεάντων ἀλαστάξει, 
ἧς τὲ κάμττας τε χαὶ αἰϑερίην ἐρυσίβην, ᾿ 
xar οὐρανόϑεν σεταμένη ττοτὶ καρπὸν ἐρυϑρὴ 

ιφὲ σεερὶ σταχύεσσι. περισμύχουσα χάϑηται. 

| 76 Jod ἀγέλας, ἔκ τ᾽ ἀκρίδος ἄτελετον ἔϑνος 
͵ δαίσει, καὶ . Koovióao παραΐσσουσι χεραυνοί, 
Xe 

eM za δὸς ἑοῦ κλέος ἔρξαι ἐτώσιον ἁζομένοιο. 605 

χεῖν, κεῖνο πολὺ πρώτιστον ἀνερχόμενος ττεράτηϑεν (600) 

᾿ judge Stephanus] ἐυσέλμῳ. — 583 λόχον Ruhnken] χόλον. — 
pier Bernard] uu. (ἀνδροφόνον). — 586 γλαυχήν Ste- 

593 ἀντίλυτρον Stephanus] ἀντίλυτον. — 
. 606 ἀνερχόμενος Tyrwhitt] dvsogo- - 
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κουράλιον θνητοῖσι. φέρων χεύόρεν “Ἡργειφόντης. 
τύνη δ᾽ ἀχρήτοιο μετ᾽ οἴνου πινέμεν αἰεὶ 

μέμνεο πεευχεδανῆς ἕνεχ᾽ ἀσπίδος, ὥσττερ ἔξιττον. 
Καὶ στολυειδέα τεῖνε μετ᾽ ἀχρήτου Βρομίοιο 

μορφὴν παντοίην ἐπιειμένον ἐσϑλὸν ἀχάτην. 
σεολλὰ μὲν οὖν ῥέα γ᾽ ἐστὶν ἀχάτου χρώματ᾽ ἰδέσϑαι:" 
ἐν γάρ οἱ δήεις ὁρόων ὑάλωτειν ἴαστειν 
σάρδιά 8᾽ αἱματόεντα καὶ αἰγλήεντα μάραγδον. 
ἐν δ᾽ ὃ 7€ μιλτοττάρῃος " ἀτὰρ xci χαλκὸν ἐν αὐτῷ 
δήεις χαὶ χροιὴν ἐαροτρεφέος μήλοιο. 
ἀλλ᾽ οἷος σεάντων “εροφερέστατος, εἴ χέ μιν εὕρῃς 
εἶδος ἔχοντα δαφοινὸν ἀμαιμαχέτοιο λέοντος " 

τῷ καί μιν περοτέροισι λεοντοδέρην ὀνομῆναι 
ἥνδανεν ἡμιϑέοισι, κατάστιχτον στειλάδεσσι 
πυρσῇσιν λευχαῖς τε, μελαινομέναις χλοεραῖς t£. (615) 

τὸν δ᾽, εἰ, σχορτεείην ὀλοφυρόμενός τις ἀχωχὴν 
ἔλϑοι, ἀερτάζειν τεερὶ ἕλχεῖ χέχλεο λυγρῷ 
ἤ μεν ἐσειτελάσσειν: ἀττὸ γὰρ μινύϑουσιν ἀνῖαι. " 
ἱμερτόν τε γυναιξὶ δυνήσεαι, ἀνέρα θεῖναι, 625 
xai ϑέλξεις μύϑοισι βροτούς, καὶ στάντα κομίζων (620) 

ὅσσα κεν αἰτήσειας ἀφίξεαι οἴχαδε χαίρων. 

χαὶ νούσῳ κάμνοντα σαωϑῆναι ϑέμις ἐστίν, 
0g μιν ἐνὶ σφετέρῃσι λαβὼν χείρεσσι κατάσχῃ " 

^ Y. 

ἰλ.. καὶ πω νιν. «, 

? A , , , 3 , 

εἰ, δὲ Ζεύς τοι τόν γε βιωσέμεν ἀρνήσηται, 630 
ἀλλὰ νόει σὺ τεῇῆσιν ἐνὶ φρεσίν, ovvexev αὐτῷ (825) 
ῥῆξε λίνον Κλωθώ" τὸ δέ χ᾽ ἔρχεται ὕστατον ἦμαρ. 

EL δὲ πτυριφλεγέϑων ἑτερήμερος ἄνδρα Sau (Lov 
ἢ χρυερὸς μάρτετων τευρετὸς πταραδηϑύνῃσιν, ὁ 

610 ἀχρήτοιο βρόμοιο codd., corr. Stephanus. — 617 εὕρῃς Hermann] 
εὕροις. — 620 ἥνδανεν Stephanus] ἤνδανεν. — 621 πυρσῇσιν Her- 

mann] πυρσαῖσιν. — 624 ἐπιπλάσσειν Abel] ἐπιπάσσειν. --- ἀνζαι 
Abel] ἀνίαι. — 625 δυνήσεαι Musgrave] δυνήσεται. — 630 εἰ δὲ 
Ζεύς ro. Hermann] δίζεσϑ᾽ οὔτοι. — 631 ἀλλὰ νόει Hermann] ἀλλ᾽ 
ἃ νοεῖς (ἀλλὰ νοεῖς). -- 633 εἰ δέ Stephanus] οὐδέ. --- 634 παρα- 
δηϑύνῃσιν Wiel] παρ᾽ ἄδην (παρ᾽ ἅδην ϑείησι). 

' deca a E La DTE CONES. à 



& 

ΕΑ ΡΤ ΤΕΣ 

m. τεταρταίης πῆμα, βραδύ, “μή στοτε λήγειν, 
E. ᾿ βουλομένης, ἀλλ᾽ αἰέν, ὅπῃ. πεελάσῃσι, μενούσης, 
; ̓  τόνδε σύ y ἰᾶσϑαι δι᾽ ἀμύμονος ἀντιαχάτου" 
1 EC οὗτος γὰρ χευρετῶν ττολὺ φέρτερος. αἶψα δὲ σῆμα 
E teo. τό ττερ ὦχα βίην δείκνυσι λίϑοιο. 

ἐν γάρ μεν χεράεσσι βαλὼν μέσον ξιμομένοισι, 
τυτϑὸν ἀνασχέσϑαι" τὰ δὲ τήχεται ἔνδοϑι τεάντα. 
οὐ; μέν voL «ci τόνδε πρὸς ἑρπετά φημι δύνασϑαι, 

? ἕτερον δώσω χατέοντί τοι ἰητῆρα 
ανόϑεν γεγαῶτα" σὺ δ᾽ ἐν φρεσὶ βάλλεο μῦϑον. 

)re γὰρ αἰγλῆεν. σφέτερον δέμας εὐρύστερνος 
᾿ Οὐρανός, ὠμηστῆρος vrai παλάμῃσι Κρόνοιο 
᾿ δηωϑεὶς εἵλεξεν ἀπειρεσίην. ἐσεὶ γαῖαν, 

| ecu ἐχ δίης πεσέειν οὐδάσδε μενοινῶν, 
5 dec χε σπτάντ᾽ ἀίδηλα πολύτροχον ἀμφιστετάσσας 

FINEST 4A 
"A 

nos 

ΡΥ 

"μὸν ἀνιήσας Κρόνος οὐρανὸν εἰσέτι vato: 

E ῥα τότ᾽ ἀμβροσίοιο pecia φορέοντο 

E τὰς οὐ ) μόρσιμον ἦεν ἀπ᾽ Pow χιούσας 
σώματος δλλυσϑαι-" μενέμεν δ᾽ ἐριβώλακι Ποῖραι 
d» “γαίῃ -προγόνοιο ϑεῶν σόον αἷμα χέλοντο. 
| μεῖνε “μὲν οὖν, αὖον δὲ πυρίγληνοι ϑέσαν ἵσεττοι 

Es ᾿Μελίου" ᾿ χαΐ χέν τις eripi ἐρίσειε 
᾿ ἔχειν ἐνὶ χερσίν, ἔχοι γε μὲν αἷμα πεπηγός. 

ν γάρ οἱ χρὼς αὐτὸς ἐτήτυμον αἵματός ἐστιν, 
v δὲ καὶ ὕδατι ῥεῖα δαμασϑεὶς ἀτρεκὲς αἷμα 

Γ΄ es ἀντιαχάτου Abel] ἄντ᾽ ἀχάτου (αὐτίχ᾽ ἀχάτου). 638 οὗτος 
vhitt] οὔτις. — πυρετῶν Slothouwer] προτέρων. —  .. 641 εἵλιξεν 

De: Pilkoidhanns) ἔλλιξεν (ἔλεξεν, ἕλιξεν). ---ὀὀ ὅ648 οὐδάσδε Stephanus] oióco- 
δὲ (οὖδας δέ. -- 650 τεύξαι Abel] τεύξοι (τεύξει). — 657 μεῖνε 

P Stephanus] μεινέμεν. — 659 γε μέν Abel] γέ μεν (δέ μιν). — 
xem ἐστιν Stephanus] αἵματος ἐστίν. — 
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, , L 3 , 3 c ^ M7. ἊΣ 

ἐχ τεροτέρων χέχληται" ἀχήρατα Ó οὕνεχ᾽ ἔοιχε 
2 ? 2 

φάρμαν ἔχειν, νημερτὲς αττόρροιάν μὲν ἀοιδοὶ 
2 , 3 3 

οὐρανίην χλείουσιν ἐς ἀνϑρώττους ἀφικέσϑαι. 
} ^ cr 2 » , , , €- 3 «* 

ov γὰρ ὁ y οὔτε νέην ἐϑέλει ϑνητοῖσιν οιζὺν 
, N33 P] 

ἔρχεσϑαι ττοτὲ 0006, τταλαιοτέρην δ᾽ ἀττερύχει 
σεινόμενος λευχοῖο μετὰ yÀ&ytoc* χεράσας δὲ 
ἰχῶρι σφετέρῳ γλυχερὸν μέλι, τὸν δὲ δαμάσσας 

* * * 

E , 3 * - 2 , 2 '"» N 

ἐχ βλεφάρων αττὸ zrügav ἄγει vocov* ἀσχαλάᾳ γὰρ 
€ 

εἴργεσϑαι ϑνητοὺς ὁράαν ἐρατεινὰ τερόσωτεα 
τερεσβυτάτου μαχάρων ἀστροβλεφάρου βασιλῆος. 

χαὶ γλήνῃσι τεῆσιν, ὁμιλήσας κυλίχεσσιν 
* * * 

MA. 3 2 , 2 2 ce , 
ἀνέρος αἰδοίων ἄχος ἔσσεται, ὃς χε τείῃσι. 

, rw 2r DA ΄, 3 d cR 
χαί μιν ἐγὼν Αταντι δαΐφρονι τεὐλλ, ἐττέτελλον, 
ΒΥ - - 7 , t SUPR - 

ἔντεσι δῆριν ϑεῖναι ἀμύμονος ἀμφ Αχιλῆος 
ἐσσυμένῳ, νίχης ἐτταρηγόνα χειρὶ χομίζειν. — 

P - 2 s 
χαί xev Οδυσσῆος ταλασίφρονος ἀντίον αὑτῷ 

- 2 

κῦδος ““ϑηναίη σπτερ ξλέσετολις ἐγγυάλιξεν" 
2 Ρ] » € p c y , , 
αλλ οὐ οἱ μοῖρ ἔσχε zcapaugauévouo τειϑέσϑαι" 

2! , , DN 2 , » 

τοῦυνεχα ϑεστεέσιόν μιν ἀνὴρ ἀϑέριζεν ὀνειαρ, 
, 2 ) M 3 d SN , - ' αὐ 

λάζετο ὃ οὐλοὸν «og. ἀτὰρ σὺ γὲ τοῖο μὲν αἶσαν AA 
L 2 - 

ἄζεο, ττρὸς δὲ μέλαιναν ολισϑηροῖο γενέϑλην Ν | 
ἑρπεετοῦ αἱματόεντα δαεὶς λίϑον, αἰὲν ἕταίρους 
σεινέμεναι νύμφαις ἐνὶ νηιάδεσσι χέἕλευε. 685 
x«i μὲν ἐγὼ λαιψηρὸν ἐμὸν ϑεράττοντα 4όλωνα | (680) 

2 - cr. ᾿ - 

αὐτοχασιγνήτῳ μεμαὼς φίλον “Ἔχτορι ϑεῖναι, 
, 2r - 2 , » E d E 3 

σερόφρων ὥπασα λᾶαν Ολύμπιον αἰτήσαντι : : E 
DATI x) ΚἌΝ , , ἢ eet 3 

αὐτὰρ O y ξἑξατείνης Τρώων τεροτεαροιϑεν azrovcov $ 

663 οὕνεχ᾽ ἔοιχεν (sic) Hermann] ὡς ἐπέοικε. -- 664 ἔχειν Hermann] — — 
ἔχει (ἔχοι). — μὲν Hermann] χεν. — 665 κλείουσιν O. Sehneider] za- |. 
λέουσιν. — 668 δέ Hermann] τε. -- 669 γλυχερὸν μέλι, τὸν δὲ 
δαμάσσας Abel] γλυχερὸν μελίτην δὲ δανάσσας (γλυχερῷ μέλιτι δὲ διά- 
v&c)  —  Lacunae signa Abel posuit. — 6713 γλήνῃσι Hermann] yàg- ——— 
γαισι. --- Lacunae signa Abel posuit. — 682 dog Stephanus] &og. — 
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Es :  πεχαρισμένος En ἔπλεϑ᾽ ἑταῖρος. 

τοῖο δ᾽ I μ᾽ ἐχεῖνος ἀμοιβήδην ἀρέσασϑαι 
᾿ ἱέμενος, λιπιαραῖον ἐπείχλησιν σταρὰ πατρὸς 
| ὦπασεν ἀφνειοῖο λαβὼν λέϑον, ὅν στεοτ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς 
p ̓Ιλιόϑεν κρατερὸν μετὰ Méuvova. χῆρυξ, 

σήμ ᾿ ἐμεῖο πορόντος ἀνευρὼν ᾿Δσσυρίηϑεν 
ῦ τιμήεντος ἀρείονα δεῦρο χόμισσε, 
d μάγοισι ΄“τορὼν πολυΐδμοσι δῶρα. 

εἰ δ᾽ "ἄγε δέχνυσο μῦϑον" ἐγὼ δ᾽ ἐδάην, τά χε λέξω. 
p uev οὖν σπένδοντας ἀναιμάχτων imi βωμῶν 
- οὗ γὰρ ἄγειν ϑέμις ἐστὶ ϑυηλὴν ἐμψύχοιο — 

εὐρύοπα κλήζειν i ὕμνοισιν ἄνωγα 

όϑεν, CETGR ias Ovteg ἅτεαντες. 
dg. ΣΉΝ λίνοιο »εόπελυτα φάρεα κοῖροι 

τῷ μξ οι. τρεῖς, ὀξὺ φέρων ἄμφηκες ἕχαστος 

0, ἀναρπάζειν ἐ ὄφιν aos, ὃς χε μάλιστα 

“δὲ διαμελεϊστὶ δαϊζέμεν ἐννέα μοίρας" 
εἴς μὲν ἐτεὶ χλῆσιν στανδερχέος ἠελίοιο, 
ς δ᾽ ἑτέρας γαίης ἐριβώλου λαοβοτείρης, 
δὲ Eom πτολυΐδμονος, ἀψεύστοιο : 

x 690 THowniby Hermann] πατρί τ᾽ ἐμ. — ΤΟΙ ὥμνοισιν Stephanus] 
x ἴσιν Over bd — 107 ῥδώονται Hermann] ὁρόωνται. — 710 

712 δαϊζέμεν Nauck] δαΐζειν. — 715 
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, , H E I ER / » - 
ἐν δέ σφιν xci δριμὺν ἐτεήλυδα χόχχον ἄνωγα 
μῖξαι δυσοχίτωνα, μελαγχροίην, ἐρίτιμον" 
h M ᾿ ΟὟ » 3X , , 
ἐν δὲ xai 000a ττερ ἀλλα uev αλλήλοισι μιγέντα 
ἵμερον ἐσπεέμπτουσιν ἐδητύος ἀνϑρώποισιν. 
ὄφρα δ᾽ ἐνὲ τρίστοδος κρέα γαστέρι δάμνατ᾽ ἐόντα, 
τόφρα δὲ κικλήσκειν μακάρων ἄρρητον. ἑχάστων 

οὔνομα. τέρπονται γάρ, ἐτεεί χέ τις ἐν τελετῆσι (120) 
^ 2 γ 

μυστικὸν ἀείδησιν ἐττώνυμον οὐρανιώνων. 
2 - 2 u , 

ἀρᾶσϑαι δὲ Méyatav. ἀττότεροϑι τταφλάζοντος 
3 

σευέμεναι τρίττοδος καχομήχανον: ἐς Ó ἄρα τούς γε 
- ^ aj 2; € ^ 3 M , 

χενεῦμα διιττετὲς ἔνδον ἄγειν ἱερὰς ἐτεὶ μοίρας. 180 
€ 2 ; ^ 

Οτεστότε ὃ ἑιψομένοισιν imi χρεάεσσιν ἵχηται, (125) 
, HANS P, , - 

δαίνυσθαι vOv ἕπειτα χορέννυσϑαι μεμαῶτας 
LENZ - , 

αὐτόϑεν ἐχ τρίττοδος. τὰ δὲ λείψανα γαῖα χαλύπτοι " 
, R] - M , M , Co^ 

xcL σφιν ἐτπεισττεῖσαι λευχὸν yaÀe χαὶ ué9v ηδὺ 
xai λίπ᾽ ἐπήρατον ἠδὲ μελίσσης ἄνϑιμον εἶδαρ" 735 
xai στέψαι τελέξαντας ἀχρόδρυα χαρττοφόροιο (130) 

- 2 , 2 , 3 M ' , 
σεαρϑενιχῆς ἀφελόντας ἐλαίης, ἀμφὶ δὲ χόρσαις 
σφωιτέραις ττέττλους ἑλέειν οἴχόνδε χιόντας" 
μηδὲ μεταστρωφᾶσϑαι, isl χ᾽ amovóoqu τράσττησϑε, 
ἀλλ᾽ αἰεὶ περοτέρην ἐς ἀταρτειτὸν 000€ φέροντας — 140 
ἔρχεσϑ᾽ ἐς μέγαρον μηδὲ προτιμυϑήσασϑαι, ^ (186) 

ς 2- 39 

εἴ χέν τις ξύμβληται οδίτης, ἔστ ἂν ἵχησϑε 
7 3 

ἐς δόμον: ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα ϑυηλὰς ἀϑανάτοισιν 
- 3 

ἐξαῦτις ócLovrag ἀρώματα στοιχίλα waa. 
EE s E. , c 3 y c - 

Ταῦτ ἐγὼ ἐχτελέσας, ὅσα τ᾽ ἔσσεται, ὅσσα τε χοῦφοι 145 
L t. , - 

ὄρνιϑες χλαζουσιν, ἐπείσταμαι, ὅσσα τε ϑῆρες ; (140) 
2 M ' 2 

ὠμησταὶ τετράττεζοι ἐνὶ σφίσιν ὠρύονται. 

121 μῖξαι Abel] μέξαι. -- ῥδυσσοχίτωνα (sic) Tyrwhitt] χφυσοχίτωνα. — 

PE SSOUPEETOT PP SE EMEN TOM 

725 ἄρρητον Stephanus] ἄρρηκτον. — ἑκάστων Hermann] ἕχαστον. — —— 

731 χρεάεσσιν Hermann] χρεάτεσσιν.-- 1388 Aim ἐπήρατον Seidenadel] 
λίπα τ᾽ ἐρατόν. — ἠδέ Abel] αὖτε. — 138 πέπλους Abel] πέπλον 
(πέπλοις). — 139 ἀπονόσφι Abel] ἀπὸ νόσφι. -- 140 φέροντας 

Tyrwhitt] φέροντες. Malim βαλόντας.-- ἀΦ142 ἵἴχησϑε Hermann] ἱχέσϑαι. 



y pr ddp. xai ̓ Βανχικὰ νεβρίταο 
E EL. dio, Booutq. χεχαρισμένα * τόν στερ ἔχοντες 
bu ἄνϑρωστοι ϑύοιτε" xai ἀράων ἀίουσιν 150 
oen: γυμνῷ δὲ ὁάχιν στοδὲ πεευχεδανοῖο (145) 

εἴ χέν τις ϑλίψας ὄφεως διὰ σάρχας ἀχάνϑῃ 

E. - -égdog σφετέρας, ὀδυνήφατος. ἔσσεται αὐτῷ 
ht veftris. ἔρδει δ᾽ ἀλόχῳ πόσιν ἱμερόεντα. 

E 9e» «ai χατένωπτα κελαινῆς ἀστείδος ἐ ἔγνων 155 
E: καρτερὰ φάρμακα σεῖο, βροτοσσόε ϑέσχελε “τέτρη, (150) 

; τῆς ὄνομα χροιή τε πέλει χλοεροῖο ττράσοιο. 

ο΄] Ἔ»εν xai σέο, δῖε χαλάξιε, πειρηϑῆναι 
ἠδ ἐν ϑυμῷ βαλόμην, χαί σευ μένος εὗρον ἄριστον. x 

τ “ἄμφω γάρ, καὶ νοῦσον ἀναψύχεις πυρόεσσαν, 760 

. xai μοι σχορτειόϑεν βεβολημένῳ ἦρα κομίζεις. (155) 

ns . "iroíóao μάλα χρησμοῖς, Ποιάντιος ἥρως, 

ἐς Ξε αὐτοχασιγνήτη» χεχολωμένος ᾿Αργυρότοξος 
᾿Κασσάνδρην ἐχέλευσεν ἀχουόντεσσιν ἄπιστα 165 
 ϑεσπίζειν. Τρώεσσιν ἐτήτυμα στερ φρονέουσαν" (160) 

LT αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ περόσϑεν ἀτεώμοσα χαρτερὸν ὄρχον, 

i ᾿ ψευδέα μή ποτε μῖῆϑον ἐνισττέμεν ἀνϑρώποισι Ξ 
(0 καὶ γῦν ἀτρεκέως μάλα τοι λέξαντος ἕκαστα 
b ἡμετέροις, ἥρως ἑκατηβόλε, σείϑεο μύϑοις. 1310 —— 

) , 9c d Go ἔφη Πριάμοιο διοτρεφέος φίλος υἱός, (165) 
eias ϑεράποντι φέρων χάριν Ἡραχλῆος" 
γῶι δὲ στοιήεσσαν ἐς ἀχρώρειαν ἰοῦσι 
En unicos μάλα μῦϑοι ἀταρπιτὸν ἐπτρήυναν. 

r 2 ! di ως. ΠΉΒΕΣ βακχίδα. — νεβρίταο Tyrwhitt] νευρίταο. — 
. 152 ὄφεως ἈΑΡε]] ὄφιος.--ὀ 154 νεβρίτης Tyrwhitt] »ευρίτης (νευρίτις). --- 

| 156 ϑέσχελε Tyrwhitt] ϑέσχελα.--- 7162 λητοΐδη σέο μέχρις ἐμοῦ codd., 
eorr. Abel.— 7168 ἑσπόμενος (sic) Musgrave] ἐσσύμενος. --- μ᾽ Musgrave 
addidit. — ἀληϑέα Abel] ἀμήχανα. -- φημί Tyrwhitt] φῆσι. — πιφαύσχειν 

Ἶ Hermann] πιφάσχειν. — 165 ἄπιστα Merrick] ἅπαντα. — 161 
ἐνισπέμεν Nauck] ἐνισπεῖν. 
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EC . Clemens Alexandrinus Strom. 1. c. 21 p. 143. 144: Nai 
m7 ᾿᾽Ονομάχριτος δ ̓᾿ϑηναῖος, οὗ τὰ εἰς ᾿Ορφέα φερόμενα 

Ἢ E “ποιήματα λέγεται. εἶναι, χατὰ τὴν τῶν Πεισιστρατιδῶν ἀρχὴν 
περὶ τὴν πεντηχοστὴν ᾿Ολυμπιάδα εὑρίσχεται" ᾿Ορφεύς τε ὃ 

E συμπλεύσας Ἡρακλεῖ ἹΜουσαίου μαϑητής — xai τοὺς μὲν ἀνα- 

E ο΄ φερομένους εἰς Movoaiov Χρησμοὺς ᾿Ονομαχρίτου εἶναι λέγουσι, 
| cà» Κρατῆρα δὲ τὸν ᾿Ορφέως Ζωττύρου τοῦ Ηραχλεώτου, τήν 

ο΄ 6 εἰς ““Διδου Κατάβασιν Προδίκου τοῦ Σαμίου. Ἴων δὲ ὁ Χῖος 
ἐν τοῖς Τριαγμοῖς χαὶ “Πυϑαγόραν εἰς ᾿Ορφέα ἀνενεγχεῖν τινὰ 

| Ἱστορεῖ.. Ἐπιγένης δὲ ἐν τοῖς σπτερὶ τῆς εἰς ̓ Ορφέα ποιήσεως 
᾿ς Κέριαπτος εἶναι λέγει τοῦ Πυϑαγορείου τὴν els. -"idov Κατά- 

y 3 UBeoplvob. 
; S cS Suidas: ̓ Ορφεὺς — ἔγραψε Τριασμούς μ Τριαγμούς)" MR 

ἘΣ 

(— Θεογνήτου τοῦ Θεσσαλοῦ, ot δὲ Κέρκωτεος τοῦ Πυϑαγορείου 35 

δέ φασι xai ταύτας ᾿"Ονομαχρίτου. GE ΕἸΣ τούτοις δ᾽ ἐστὶ περὶ 
— — ,έϑων γλυφῆς, vc ᾿Ογδοηχοντάλεϑος ἐσειγράφεται . Σωτήρια" 
E. ταῦτα Τιμοχλέους τοῦ Συρακοσίου λέγεται wal (m?) Περσίνου 

P s aj Cf. Cicero de nat. deor. 138: ,,Orpheum poetam doeet Aristoteles nun- 

ks sche fuisse et hoe Orphieum earmen Pythagorei ferunt cuiusdam fuisse Cer- 

 e€opis" et Philoponus ad Aristot. de an. I 5 (rovro δὲ πέπονϑε xal ὃ ἐν τοῖς 
- Üogixoic καλουμένοις ἔπεσι λόγος): “Δεγομένοις εἶπεν, ἐπειδὴ μὴ δοχεῖ ᾿ 

Ὀρφέως εἶναι τὰ ἔπη, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τῷ περὶ φιλοσοφίας λέγει" αὐτοῦ 

: uiv ydo : εἰσι τὰ δόγματα, ταῦτα δέ φησιν Ὀνομάχριτον ἐν ἔπεσι χατατεῖναι. 
AA o 

E vat δὲ εἶναι Ἴωνος τοῦ τραγιχοῦ" ἐν δὲ τούτοις τὰ “εροστομικὰ E 
3s χαλούμενα. Αλίσεις κοσμεκάς ( χείσιν κόσμου). Νεοτευχτικά 33 

po 20 Newr. 9). Ἱεροὺς λόγους ἐν δαψῳδίαις xà " λέγονται δὲ εἶνι —— 

Xena; ot ἀναφέρονται εἰς ᾿Ονομάκριτον. Τελετάς" ὁμοίως ^d 

VOTER MEL AS ΤΥ Ὁ ΣΕ 

*. iore 
X 



140 AIIOZIIAXMATIA. 

vov Πιλησίου. Κρατῆρας" ταῦτα Ζωττύρου φασί. Θρονισμοὺς 

ϊητρῴους xai Βανχιχά: ταῦτα Νικίου τοῦ ᾿Ἐλεάτου φασὶν 
εἶναι. Εἰς “4ιδου Κατάβασιν: ταῦτα "Hooóíxov τοῦ Περινϑίου" 
Iénhov «oi 4ίχτυον: xai ταῦτα Ζωτεύρου τοῦ Ἡρακλεώτου, 
οἱ δὲ Βροντίνου. ᾿Ονομαστιχόν, em, ασ΄. Θεογονίαν, ἔπη ασ΄. 
"Aorgovouía». ᾿Αμοκοτείαν (l ἀμμοχοτείαν vel ἀμνοχοττίαν vel 

ἀνεμοσχοτείαν vel ἀστροσχοτείαν). Θυητστολικόν. ᾿Ωιοϑυτιχὰ ἢ 
᾿Ωιοσχοτειχὰ ἐτειχῶς (1. ἔστη χα’). Καταζωστιχόν. Ὕμνους. Κορυ- 
βαντιχὸν χαὶ Φυσιχά, ἃ Βροντίνου φασίν. 

Suidas: Ὀρφεὺς Κιχοναῖος ἢ "Aoxàc ex Βισαλτίας τῆς Θρᾷ- 

χιχῆς, ἐπτοττοιός. γέγονε δὲ καὶ οὗτος τερὸ “Ομήρου δύο yeventic 
πρεσβύτερος τῶν Τρωιχῶν- ἔγραψε δὲ μυϑοττοιέαν, ἐτειγράμ- 

ματα, ὕμνους. ᾿ 
᾿Ορφεὺς ᾿Οδρύσης émozrotóc. Διονύσιος δὲ τοῦτον οὐδὲ γεγο- 

γέναι λέγει " ὅμως ἀναφέρονται εἰς αὐτόν τινα ποιήματα. 
᾿Ορφεὺς Κροτωνιάτης ἐποποιός, ὃν Πεισιστράτῳ συνεῖναι 

τῷ τυράννῳ ᾿σκληπιάδης φησὶν ἐν τῷ ἕχτῳ βιβλίῳ τῶν ΤΙ φαμ- 
ματιχῶν: Δεχαετηρίαν ([. “Ἕωδεχαετηρίδα), “Αργοναυτιχὰ χαὶ 
ἄλλα τινά. 

᾿Ορφεὺς Καμαριναῖος ἐποττοιός: οὗ φασιν εἶναι τὴν εἰς 
"4iuov Κατάβασιν. 

Lascaris Prolegg. in Orph. in Marm. Taurin. p. 98: Κατέ- 
Aue δὲ συγγράμματα μετριχὰ χαὶ ὅσα χαὶ αὐτὸς ἐν “416γο- 
γαύταις χατ᾽ ἐστανάληψιν ἀριϑμεῖ — xai περὶ ϑεῶν καὶ 
χοσμογενείας, ὕμνους διαφόρους εἰς ϑεούς, ΤΙ Ἑωργιχά, Φυσιχα, 

“Τργολιχά, Ἱπετέωρα, “Ζιϑιχά, μυστήρια δὲ διάφορα, τεερὶ τῶν 
φυτῶν, βοτανῶν, χωρογραφίας, ἰατριχῆς, νόμων, τελευταῖα τὰ 
᾿4ργοναυτιχά. γεγόνασι δὲ ᾿Ορφεῖς ἕξ. πρῶτος οὗτος ἀρχαῖος 
ποιητὴς ἐχ “Ζειβήϑρων τῆς Θρᾷχης. δεύτερος Κιχοναῖος ἔχ Βι- 

σαλείας πιρὸ τῶν Τρωιχῶν χαὶ αὐτός, ὃς cvvéygae μυϑοσεοιίαν, 
ἐσειγράμματα, ὕμνους. τρίτος ᾿Οδρύσης ἐττοποιίαν τινὰ ποιήσας. 
τέταρτος Κροτωνιάτης, ὃς συνῆν Πεισιστράτῳ. συνέγραψε δὲ Zfe- 
καετηρίαν, ᾿Ἵργοναυτιχὰ χαὶ ἄλλα. σέμτεξος Καμαριναῖος ἔτπτο- 
ποιές, οὗ φασι τὴν εἰς “ἄιδου Κατάβασιν" ἕχτος βασιλεὺς Θρᾳχῶν, 

ἐφ᾽ οὗ ᾿“μαζένες Φρυγίαν ἐδασμολόγησαν. 

^ 
9. 
n 



L 45TPONOHM I.A. 

Firmicus Maternus Mathes. (Astrologiae) IV praef. (p. 84): 
Omnia quae Aesculapio Mereurius Enichnusque tradiderunt, 
quae Petosiris explicavit et Necepso, quae Abraham, Orpheus 
et Critodemus ediderunt ceterique omnes huius artis antiscii 
perlecta pariter atque collecta — in his perscripsimus libris. 

Ek 

Plutarchus de placitis philos. II 13: «Ηραχλείδης χαὶ ot Πυ- 
ϑαγόρειοι ἕκαστον τῶν ἀστέρων κόσμον ὑτεάρχειν γῆν ττερεέχοντα 
ἀέρα τε xci αἰϑέρα ἐν τῷ ἀπείρῳ αἰϑέρι- ταῦτα δὲ τὰ δόγμα- 
τα ἐν τοῖς Ορφιχοῖς φέρεται" χοσμο:τοιοῦσι γὰρ ἕχαστον τῶν 
ἀστέρων. 

2. 

ΟΡΦΕΩΣ ΠΈΡΙ SEISMON.!) 
Φράζεο δὴ καὶ τόνδε λόγον, τέκος " δτετεότε χεν δὴ 
γαῖαν κινήση σεισίχϑων Κυανοχαίτης, 
τόφρα βροτοῖς ἐπί τ᾽ εὐτυχίην χκαχότητά τε φράζει. 
"Ozzór ἂν εἰαρινὴν ἐπε ἰσημερίην ἀφίχηται 

ἠέλιος κριόν τε διεχτρέχῃ, ἐν δ᾽ ἄρα τῷ γε 5 
γαῖαν νυχτερινὸς Γαιήοχος ἀμφελελίξη, 
σῆμα τόδ᾽ ἐστὶ πόληος ἀπεόστασις οὐχ ἀλαπαδνῆς" 
&L δέ xev ἡμερινός, φράζει τόδε λυγρὰ xai ἄτας 

Ὁ Hoc earmen a nullo vetere scriptore commemoratum in nonnullis codi- 
€ibus falso Hermeti Trismegisto tribuitur. Dedi textum a Jacobsio in Antho- 
logia Graeca constitutum, nisi quod pauca quaedam ex codice Vaticano 
n. 1314 (saec. XV.), qui eum libro Mediceo plerumque consentit, correxi. — 
7 &A«xaóvzc Brunck] ἀλαπαδνή. 



18 σημαίνει ὅτι add. Jacobs. — 
21 διὰ μήνιος Abel] διὰ μήνιας πρυμηνέῃ)-- 

23 τίύϑι Abel] τότε p: ὁππότε). 
ἀνάστασιν Jacobs] ἀπόστασιν. — 

ἰσημερίην Brunck] ἐσημερινήν. 

AXTPONOMIA. 

, € , ἄμ: ΡῚ ^ » 7 

στήματος ὁρμήσαντος ἔπε ἀλλοδαποὺς ἀνϑρώττους 

ἔσσεσϑαι, σφετέραις ἐττὶ ττημοσύναις ἰδὲ λύτεαις. 
Εἰ δ᾽ ἀνὰ ταῦρον ἰόντος ἐφορμήσει διὰ νύχτα 

3 

σεισμός, ττήματα μέν τε χαταφϑινύϑουσιν οτείσσω, 
b] , QOR- MN. M - rar - 

εὐφροσύνη Ó ava ἄστυ χαὶ εἰρήνη τεϑαλυῖα 
ς ' 

ἔσσεται " ἡμερινὸς δὲ φέρει ττολέμου μεγάλοιο 
2r , , - , ) ^ , 
ἔργον &rtgyouévov τοῖς χρείσσοσιν. αλλὰ φυλασσου. 

Εἰ δέ χεν ἐν διδύμοις στρωφωμένου ἠελίοιο 
νυχτερινὴ μῆνις ἐλελίζηται κατὰ γαῖαν, 
σημαίνει ὅτι δυσμενέες βροτοὶ ἐγχεσίχειρες 
ὑμετέρην πελάσουσιν &v ἄλγεσι γαῖαν ἅπασαν" 
εἰ, δέ xev ἡμερινή, τότε xtv βασιλῆες ἄτιμοι 
ἔσσονϑ᾽ ἡγεμόνες τε ϑεῶν διὰ μήνιος ἐχϑρῶν. 

Εἰ δ᾽ ἀνὰ τὴν μοῖραν τοῦ καρχίνου ἠελίοιο 
στείχοντος, τόϑι δὴ ϑεριναὶ τροτταί, ἔννυχος ἔσται 
γῆς ἔνοσις, τοῦτο φράζει καχότητα βαρεῖαν 
ἀργαλέην πενίην. ἀλλαξέμεν" ἡμερινὸς δὲ 
φράζει τεῆμ᾽ αὐτοῖς καὶ ἀνάστασιν ὠλεσίοιχον. 

Εἰ δέ χεν ἠελίοιο λέοντος μοῖραν ἰόντος 
νύχτερος ὁρμηϑῇ γαίης σάλος, αὐτίκα :τένϑη 
χλαυϑμοί τε στοναχαί τε τεόλιν καὶ λαὸν ἅπαντα 
ἕξουσ᾽- ἡμερινὸς δὲ φανεὶς καὶ ταῦτα σπειφαύσχει. 

Εἰ δέ xtv ἠελίου σὺν τταρϑένῳ ἐρχομένοιο 
ἑσττερινὸς σεισμός, λαοῖς τότε λοιμὸς ἅτεασιν 
ἔσσέται: ἡμερινὸς δὲ φανεὶς χαρτεοὺς χαταβλάψει. 

Εἰ δ᾽ ἂν ἐπεὶ φϑινοττωρίδ᾽ ἰσημερίην ἀφίκηται 
ἠέλιος, χηλαῖς, διαφαίνων, νυχτερινὸς δὲ 
κινήσῃ, xag δηλοῖ φϑόρον ἐξαναφύντων 
γαίης " ὥραις ó. ἡμεριναῖς, χαλεττῆς τύδε φράζει 

ἔργα μάχης" πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν χατὰ γαῖα καλύψει. 

15 

20 

25 3 

“Ἢ 
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35 | 

19 ἐπ᾿ ἄλγεσι Jacobs] ὑπ᾽ ἄλγεα. — 
22 μοῖραν Abel] μοίρην. -- 

25 ἀργαλέης πενίης — 
34 φϑινοπωρίδ᾽ Abel] φϑινόπωρον. --- 

20 



Pi rd aa VENT mr v T T 

AXTPONOMIA. URS "TIAS ΑΗΘ: 

^H δέ χεν ἠελίου τὸν σκορπίον ἀμφιϑέοντος S 
πω; δρμηϑῇ γαίης σάλος, ἔργα μάταια 40 2 
ἀνδράσιν ἔσσονται κακοφραδμοσύνῃσι γόοιο" 7 
᾿ἡμερινὸς δὲ φανείς, τότε δὴ τότε ἀλγεὰ φράζει 
ἔσσεσθαι σπτολέεσσιν ἀττὸ σττολέμου κρυεροῖο, 

. ἔργα ματαιότατα Ζηνὸς μεγάλου διὰ βουλάς. 
— Ki δέ κεν ἐν μοίρῃ τοῦ τοξότου ἠελίοιο 45 

|. στρωφῶντος γαῖαν κινήσῃ Κυανοχαίτης 
᾿ ψυχτερινός, σημεῖον ὁλέϑριον ἔσσεται ἀνδρῶν 

᾿ς ολλῶν᾽" ἡμερινὸς δὲ φανεὶς σεόλεων βασιλῆι 
Σ σημαίνει μεγάλην τιμὴν ̂ ai σχῆγετρα λισεόντα 
᾿ ἄλλην οἴχεσϑαι φεύγοντ᾽ ἀττὸ σπτατρίδος αἴης. 50 

—— Ki δέ κ᾿ ἐν αἰγοχέρωτι, τόϑιε τροτεαὶ ἠελίοιο 
χειμεριναί, στείχοντος ἕδος χϑονὸς ἔννυχος ἐλϑὼν 

. σεισίχϑων γαῖαν χινήση τενεύματι λάβρῳ, 
Ἂς φράζεο δὴ πόλεμον καὶ δάκρυα τοῖσι γενέσϑαι 

᾿ χαὶ στάσιν" ἡμερινὸς δὲ φανεὶς χαρτεοφϑόρος ἔσται. —— 55 
Ὑδροχόου δ᾽ εὐτ᾽ àv διανίσσητ᾽ ἠελίοιο ὦ 
φέγγος, νυχτερινὴ δ᾽ ἐλελιχϑῇ, τετᾶσα περὶ χϑών, 
ἁρπαγαὶ ὠλεσίοιχοι ἀνὰ τετόλιν εὐρυάγυιαν 
ἔσσονται δήμου τε καχοφροσύναι τε xai ὕβρεις " P 
εἰ δέ xev ἡμερινή, δήμου χράτος ἔμπτεδον ἔσται. 60- 

Ei δ᾽. ἀνὰ τοὺς ἰχϑῦς στρωφωμένου ἠελίοιο 
: γῆς ἔνοσις σερογένοιτο ϑοὴν διὰ »ύχτα, τότ᾽ ἐσται 
b πάσαις ἐν σπτολίεσσι διάστασις" εἰ δέ κεν ἠοῖ 

M γαίης χινηϑῇ zrédov 1 ἱερόν, αὐτίχα πάσαις 

᾿εὐφόρβοισι βοῶν ἀγέλαις ὀίων τε καὶ ἄλλων 65 
᾿ gue φϑόρος ἔσται ἀν᾽ ἄστεα καὶ κατὰ χώρας. 

Αἴ ἔσσεται Jacibd] ἔμμεναι. — 51 χ᾽ ἐν Jacobs] xsv. — 094 Abel] 
οὖὅϑι.-- 56 'Yópoyóov Abel] ὑδροχόῳ. — διανίσσητ᾽ Abel] διανείσεται. --- 
T ̓ψυχτερινή Abel] νυχτερινῆ (υυχτερίη). -- πᾶσα Abel] γαῖα. --- περὶ χϑών 

: ᾿ περίχϑων (περιχϑών). -- 63 xoi Jacobs] ἠῶ (y). | 



BAKXIKA. — AIAOHKAL 

IL BA4K X I K A. 
3. 

Hippolytus: Refutationis omnium haeresium libri X. p. 208: 
Ὃ ydo περὶ τῆς μήτρας αὐτῶν χαὶ τοῦ ᾿Ορφέως λόγος χαὶ ὃ 
ὀμφαλός, ὕστερ ἐστὶν ἁρμονία, διαρρήδην οὕτως ἐστὶν ἐν τοῖς 
Βαγχιχοῖς τοῦ ᾿Ορφέως. 

111. 4I40 H K A 1.3) 
4. 

Justinus Cohortat. cap. 15: ᾿Ορφεὺς γοῦν ὃ τῆς πολυϑεό- 
τητος ὑμῶν, ὡς ἂν εἴστοι τις, πρῶτος διδάσχαλος γεγονώς, οἷα 

πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἸΠουσαῖον xai τοὺς λοιποὺς γνησίους 
ἀχροατὰς ὕστερον. regi ἑνὸς χαὶ μόνου ϑεοῦ χηρύττει λέγων, 1 
ἀναγχαῖον ὑπομνῆσαι ὑμᾶς. ἔφη δὲ οὕτως" 3 

Φϑέγξομαι οἷς ϑέμις ἐστί: Spa o Ludis βέβηλοι 1 
στάντες ὁμοῦ" σὺ δ᾽ ἄκουε, φαεσφόρου &xyove Πήνης, 1 
MMovoai - ἐξερέω γὰρ ἀληϑέα, μηδέ σε τὰ πρὶν ; 
ἐν στήϑεσσι φανέντα φίλης αἰῶνος ἀμέρσῃ. 3 
εἰς δὲ λόγον ϑεῖον βλέψας, τούτῳ τεροσέδρευε, 5 
ἰϑύνων χραδίης νοερὸν χύτος, εὖ v^ ἐτείβαινε ; 

!) De titulo carminis, quod ab Aristobulo et Clemente ἱερὸς λόγος inscri- 
bitur, haec Lobeck Agl. I p. 449: Nos utramque carminis formam sic distingue- 

mus, αὖ illi, quo veteres Graeci usi sunt, proprium nomen sermonis saeri 
[ἱερὸς λόγος] reddamus, alterum vero, quod a Judaeis interpolatum videtur, 
Testamenti vocabulo [διαϑῆκαι] notemus sive etiam Palinodiae [m«Ac- | 

voóía)." Cf. Justinus Cohort. c. 36: Εἰ δέ τις ὀχνὸς ἢ παλαιὰ τῶν προ- : 
γόνων ὑμῶν δεισιδαιμονία τέως ἐντυχχάνειν ὑμᾶς ταῖς τῶν ἁγίων ἀνδρῶν 
προφητείαις κωλύει, δι ὧν δυνατὸν μανϑάνειν ὑμᾶς ἕνα καὶ μόνον εἶναι 
ϑεόν, ὃ ὃ πρῶτόν ἐστι τῆς ἀληϑοῦς ϑεοσεβείας γνώρισμα, τῷ γοῦν πρότε- 
ρον ὑμᾶς τὴν πολυϑεότητα διδάξαντι, ὕστερον δὲ λυσιτελῆ καὶ ἐν αγ- 
καίαν παλινῳδίαν ᾷἀσαι προελομένῳ πείσϑητε "Oops, ταῦτ᾽ εἰρη- 

κότι, ἃ μιχρῷ πρόσϑεν γέγραφα, καὶ τοῖς λοιποῖς δὲ τοῖς τὰ αὐτὰ περὶ 
ἑνὸς ϑεοῦ γεγραφότι πείσϑητε. Unde non elucet huie carmini Palinodiae 
quoque titulum fuisse. — 1 Primum versum inde a Platone (Symp. p. - 
218 B.) frequenter respiciunt veteres. — 5 Legendum £g. 



AIAOHKAI. 145 

ἀτρατειτοῦ, μοῦνον δ᾽ ἐσόρα χόσμοιο Gvaxra* 
εἷς ἔστ᾽, αὐτογενής, ἑνὸς ἔχγονα ττάντα τέτυχται" 

iv δ᾽ αὐτοῖς αὐτὸς τεεριγίνεται οὐδέ τις αὐτὸν 
εἰσοράᾳ ϑνητῶν. αὐτὸς δέ γε ττάντας δρᾶται. 10 
οὗτος δ᾽ ἐξ ἀγαϑοῖο χαχὸν ϑνητοῖσι δίδωσι 
χαὶ πόλεμον χρυόεντα χαὶ ἄλγεα δαχρυόεντα " 
οὐδέ vig ἔσϑ᾽ ἕτερος χωρὶς μεγάλου βασιλῆος. 
αὐτὸν δ᾽ οὐχ δὁρέω" περὶ γὰρ νέφος ἐστήριχται" 
χεᾶσιν γὰρ ϑνητοῖς ϑνηταὶ κόραι εἰσὶν iv ὕσσοις, 15 
ἀσϑενέες δ᾽ ἰδέειν Δία τὸν πάντων μεδέοντα. 
οὗτος γὰρ χάλκειον ἐς οὐρανὸν ἐστήριχται 
χρυσέῳ εἰνὲ ϑρόνῳ, γαίης δ᾽ ἔπι ποσσὶ βέβηχε, 
χεῖρα τε δεξιτερὴν ἐχεὶ τέρματος ὠχεαγοῖο 
σεάντοϑεν ἐχτέταχεν᾽" σεερὶ γὰρ τρέμει οὔρεα μαχρὰ 20 
x«i ποταμοὶ :τολιῆς τε βάϑος χαροττοῖο ϑαλασσης. 

Cf. Justinus Monarch. cap. 3: Π]αρτυρήσει δέ μοι xai ᾿Ορφεὺς 
ὃ σαρεισαγαγωὼν τοὺς τριαχοσίους ἑξήχοντα ϑεοὺς. ἐν τῷ 4ια- 
ϑῆκαι ἐ ἐσειγραφομένῳ βιβλίῳ, ὃ OTt ÓTE μετανοῶν ἐπὶ τούτῳ φαίνεται, 
ἐξ ὧν γράφει" JMovacii ἐξερέω γὰρ etc. usque ad χαροστοῖο ϑα- 

λάσσης. καὶ ταῦτα οὕτως φράζει ὡς αὐτότετης γεγονὼς τοῦ με- 
γέϑους ϑεοῦ. Cf. etiam Theophilus ad Autolycum III 117 C: 
Τί γὰρ ὠφέλησαν᾽ Ορφέα οἵ τριαχόσιοι σεεντήχοντα ττέντε ϑεοί, 
οὕς αὐτὸς ἐπεὶ τέλει τοῦ βίου ἀϑετεῖ ἐν. ταῖς Za Totg αὐτοῦ 

λέγων ἕνα εἶναι ϑεόν. 

ὅ. 
Clemens Cohort. c. VII p. 21. 22. Strom. V 14. 259. V 12. 693.!) 
25 M M M - 2 J c , ^ - E EA 
Oegevg μετὰ τὴν τῶν ὀργίων ἱεροφαντίαν χαὶ τῶν εἰδώλων 

18 ἔπι Hermann] ἐπί. 
Ὁ Hane Testamenti recensionem Lobeckii sententiam secutus ex variis Cle- 

mentis locis concinnavi. Ceterum cf. Lobeck, Aglaoph. Ip. 447: ,,In universum 

igitur sie contendo, Justiniano fragmento omnium brevissimo primigeniam car- 

- minis Orphici, qualis quidem illis temporibus fuit, formam repraesentari; novae 
interpolationis specimen praebere exemplum Clementis, quod Justiniano copio- 
sius est, Aristobuleo adstrictius; novissimae ac gravissimae auctorem esse 

. Aristobulum illum, quem Eusebius introduxit, hominem sive Judaeum sive 
Christianum, Clementis certe temporibus posteriorem. 

10 



τὴν ϑεολογίαν παλινῳδίαν ἀληϑείας εἰσάγει τὸν ἱερὸν ὄντως. 
ὀψέ στοτε, ὅμως δ᾽ οὗν, ᾷδων λόγον" 

AIAOHK AI. 

Φϑέγξομαι, οἷς ϑέμις ἐστί: ϑύρας δ᾽ ἐχείϑεσϑε βέβηλοι 

γχεάντες ὁμῶς. σὺ δ᾽ ἄχουε, φαεσφόρου ἔχγονε ἤπήνης, 
ἸΠουσαῖ * ξξερέω γὰρ ἀληϑέα, μηδέ σε τὰ σερὶν 
ἐν στήϑεσσι φανέντα φίλης αἰῶνος ἀμέρσῃ. | 
εἰς δὲ λόγον ϑεῖον βλένψνας τούτῳ σεροσέδρευε, DAE 
ἰϑύνων χραδίης νοερὸν χύτος" εὖ δ᾽ ἐπίβαινε 
ἀτρατειτοῦ, μοῦνον δ᾽ ἐσόρα χόσμοιο ἄναχτα 
ἀϑάνατον" τταλαιὸς δὲ λόγος τεερὶ τοῦδε φαξίνει. 
εἷς ἔστ᾽, αὐτογενής, ἑνὸς ἔχγονα τεάντα τέτυχται" 
ἐν δ᾽ αὐτοῖς αὐτὸς ττερινίσσεται, οὐδέ τις αὐτὸν 10 

εἰσοράᾳ ϑνητῶν, αὐτὸς δέ γε τεάντας δρᾶται. 
αὐτὸς δ᾽ ἐξ ἀγαϑοῖο χαχὸν ϑνητοῖσι. φυτεύει 
χαὶ πόλεμον χρυόεντα xai ἄλγεα δαχρυόεντα " 
οὐδέ τις 9 ἕτερος χωρὶς μεγάλου βασιλῆος. 
αὐτὸν δ᾽ οὐχ ὁρόω" τσεερὶ γὰρ γέφος ἐστήρικται" 15 
σεᾶσιν γὰρ ϑνητοῖς ϑνηταὶ χόραι εἰσὶν ἐν 0000LG 

μιχραί, ἐχεεὶ σάρχες τε καὶ ὀστέα ἐμστεφύασιν. 
οὐ γάρ χέν τις ἴδοι ϑνητῶν μερότεων κραίνοντα, 
εἰ, μὴ μουνογενής τις ἀπορρὼξ φύλου ἄνωϑεν 
Χαλδαίων" ἴδρις γὰρ er ἄστροιο χεορείης, 2 
χαὶ σφαίρης κίνημ᾽ ἀμφὶ χϑόνα ὡς ττεριτέλλει 
κυχλοτερές, ev ἴσῳ τε χατὰ σφέτερον χνώδαχα. 
πνεύματι δ᾽ ἡνιοχεῖ σεερί τ᾽ ἠέρα χαὶ περὶ χεῦμα. 4 

αὐτὸς δ᾽ αὖ μέγαν αὖτις ἐπ᾽ οὐρανὸν ἐστήριχται 
χρυσέῳ εἰνὶ ϑρόνῳ, Tan δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ βέβηκε. 35 Ὁ 

χεῖρα δὲ δεξιτερὴν ἐχεὶ τέρμασιν ὠχεαγοῖο a 

ἐκτέταγεν, ὀρέων δὲ τρέμει βάσις ἔνδοϑι ϑυμῷ ; 

οὐδὲ φέρειν δύναται χρατερὸν μένος. ἔστι δὲ ΄“τάντως 

αὐτὸς ἐπουράνιος χαὶ él χϑονὶ χεάντα τελευτᾷ, 

᾿ ἀρχὴν αὐτὸς ἔχων ἅμα καὶ μέσον ἠδὲ τελευτήν. 80 

22 χυχλοτερής codd. — Ceterum cf. fr. 6, 25—28. — 421 ϑυμοῦ codd. — 

28 πάντη codd. - 



PED E 

6. 
Euseb. Praep. Evang. XIII cap. 12. p. 191 Dind: (* πως 
| αἱ πρὸ ἡμῶν ἐξ “Ἑβραίων ᾿Αριστύβουλος ὃ “Περιπεατητικὸς ex 
pe Ἑβραίοις φιλοσοφίας ὁμολογεῖ τοὺς diets ὡρμῆ- 

2 yc onines τὰ πάντα χαὶ γενητὰ ὑχεάρχειν, χαὶ ἐπεὶ πεάντων εἶναι 

: τὸν ϑεόν. λέγει δ᾽ οὕτως" 
᾿ Φϑέγξομαι, οἷς ϑέμις ἐστί: ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε βέβηλοι 
φεύγοντες δικαίων ϑεσμοίς, ϑείοιο τεϑέντος 

πᾶσι νόμου" σὺ δ᾽ ἄχουε, φαεσφόρου ἔλγονε Minis, 
Movoci - Ξ ἐξερέω γὰρ ἀληϑέα, μηδέ σε τὰ πρὶν 
ἐν στήϑεσσι φανέντα φίλης αἰῶνος ἀμέρσῃ. . 5 

Ve. εἰς δὲ λόγον ϑεῖον βλέψας τούτῳ σεροσέδρευε, 

zr ἐϑύνων χραδίης »οερὸν κύτος" εὖ δ᾽ ἐπείβαινε 
Σ ᾿ἀτραπιτοῦ, μοῦνον δ᾽ ἐσόρα κόσμοιο τυτεωτὴν 

^ ἀϑάνατον" σεαλαιὸς δὲ λό γος σεερὶ τοῦδε φαείνει. ᾿ 
: εἷς ἔστ᾽, αὐτοτελής, αὐτοῦ δ᾽ ὕπο τεάντα τελεῖται : 10 ^7 

ἐν δ᾽ αὐτοῖς αὐτὸς περινίσσεται, οὐδέ τις αὐτὸν 
εἰσοράᾳ ψυχῶν ϑνητῶν, νῷ δ᾽ εἰσοράαται. 
αὐτὸς Ó ἐξ ἀγαϑῶν ϑνητοῖς χαχὸν οὐχ ἐτπειτέλλει 

ἀνϑρώτεοις" αὐτῷ δὲ χάρις καὶ μῖσος ὀπηδεῖ : : 
.. χαὶ πόλεμος xci λοιμὸς iÓ ἄλγεα δαχρυόεντα" 15 E 

. οὗδέ τις ἔσϑ᾽ ἕτερος" σὺ δέ κεν ῥέα ππάντ᾽ ἐσαϑρήσαις, - 
πρίν x&v ἴδης αὑτόν" τερὶν δή τεοτε Otto ἐτεὶ γαῖαν, E 

(32 αἵ, Aristobuli: recensionem. 
po. Er. 6, 2 οὔασι φεύγοντες ϑεσμούς coni. Mullach; ϑνητῶν pro ói- E 

" χαίων coni Schenkl ---Ἕ 14 δὲ χάρις] δέ τ᾽ ἔρις coni. Schenkl. — 16. D. 
ἐσαϑρήσαις Lobeck] ἐσορήσαις. -- 11 πρίν xtv Lobeck] αἴ xtv. — E. 

10* : 3 



AIAOHKAL- 

, ATEM , .*.C , , mx - 

τέκνον ἐμὸν, δείξω σοι, οττηνίχα δέρχομαι αὑτοῦ 
ἴχνια χαὶ χεῖρα στιβαρὴν κρατεροῖο ϑεοῖο. 
αὐτὸν δ᾽ οὐχ ὁρόω" στερὶ γὰρ γέφος ἑἐστήριχται 
Aezvóv ἐμοί, τεᾶσιν δὲ δέχα τετυχαὶ ἀνθρώποισιν" 

b] - m 

ov γάρ «cv vig ἴδοι ϑνητῶν μερόττων χραίνοντα, 
2 2f 

εἰ μὴ μουνογενής τις ἀπτορρὼξ φύλου ἄνωϑεν 
2. 

Χαλδαίων: ἴδρις γὰρ ἔην ἄστροιο ττορείης, 
3) 2 ^ c 

χαὶ σφαίρης xivqu ἀμφὶ χϑόνα ὡς zreQttéAAet 
b 

χυχλοτερές y ἐν ἴσῳ, κατὰ δὲ σφέτερον χνώδαχα. 
7 € - 3 3 - 

γενεύματα Ó ἡνιοχεῖ σεερί τ ἠέρα χαὶ τεερὶ χεῦμα 
νάματος " ἐχφαίνει δὲ τευρὸς σέλας ἐφιγενήτου. 

2 5 P 

αὐτὸς δὴ μέγαν «vvig &m οὐρανὸν ἐστήριχται 
, Qo , , 27€ M ' , 

χρυσέῳ εἰνὲ ϑρόνῳ, γαίη δ᾽ ὑπὸ στοσσὲ βέβηχε, 
χεῖρα δὲ δεξιτερὴν ἐπεὶ τέρμασιν ὠχεανοῖο 
h] L Xx, ' " , 2 € - 
ἐχτέταχεν, ὀρέων δὲ τρέμει βάσις &vOo3u ϑυμῷ 

2 " 

οὐδὲ φέρειν δύναται χρατερὸν μένος. ἔστι δὲ τεάντως 
2 : - 

αὑτὸς ἐσεουράνιος καὶ ἐτεὶ χϑονὶ τεᾶάντα τελευτᾷ, 
2 ^ do^, 2 c ^ , 3.84 , 

ἀρχὴν αὑτὸς ἔχων ἅμα χαὶ μέσον ηδὲ τελευτήν. 
e / 32 , e € M , z 

ὡς λόγος ἀρχαίων, ὡς υδογενὴς διέταξεν 

ἐχ ϑεόϑεν γνώμῃσι, λαβὼν χατὰ δίτελαχα ϑεσμόν. 
2f 2 ἢ , , , od 

αλλως ov ϑεμιτὸν σὲ λέγειν" voouéc δέ γε yvia 
ς ^ 3 - 

ἐν νόῳ" ἐξ ὑπάτου χραίνει στερὶ τεάντ᾽ yb τάξει. 
3 - ν M ' - ΄ , , 
ὦ τέχνον, σὺ δὲ τοῖσι νόοισι zrtÀaLE0, γλώσσης 

* 7/40 5 L , X ESTA , 
&U udÀ ἐπειχρατέων" στέρνοισι δὲ ἔνϑεο φημήν. 

d. 

Justinus Cohort. c. 15: Καὶ αὖϑις ἀλλαχοῦ σου οὕτως λέγει " 

Εἷς Ζεύς, εἷς "Atome, εἷς Ἥλιος, εἷς Διόνυσος, 

εἷς ϑεὸς ἐν τεάντεσσι" τί σοι δίχα ταῦτ᾽ ἀγορεύω; 

21 λεπτόν Lobeck] λοιπόν. --- πᾶσιν Hermann] στᾶσιν. — 29 αὖτις 
Abel] αὖϑις. — 36 ὥς Gesner] óc. — ὥς Gesner] óc. — ὑδογενής 
Scaliger] ὑλογενής. -- 97 γνώμῃσι Abel] γνώμαισι. -τ-’- 40 γλώσσης 
Dindorf] γλώσσην. 
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SU un EAE NU 

IV. A4IKTYO NN.) 

Aristot. de Gener. Anim. II 1. 613 C: Ἢ γάρ τοι ἅμα πάντα 
μόρια, olov χαρδία πλεύμων ἧσταρ ὀφϑαλμὸς χαὲ 

egit ἢ ἐφεξῆς, ὥσπερ ἐν τοῖς ρα ὡς m Dr 

" | c; εἶναι δὲ | Rods σεᾶάσας. ὃ δὲ Ἡρόδοτος τῆς Μηδίας E 

τὸν τόπον Νίσαιον. ὃ δὲ Πολέμων χαχῶς φησι λευχὸν 3] 
Eorev. ἕν δὲ iri τὰ ̓Ορφεὺς pun conl τ 

V. ΕἘΠΙΓΡΑ͂ ΜΙ A T A. 

10. 

“ἢ xel νεῶν, ἅμιλλα: καὶ "Moi ἐνίχα, χαὶ μετὰ ταῦτα 
ἕ τλδυσεν, ἀλλ᾽ αὐτὴν ἀνέϑηχεν ὃ ̓ Ιάσων ἐνταῦϑα [ἐν Ko- 

p- “Ποσειδῶνι χαὶ τὸ ἐπείγραμμα ἐττέγραψεν, ὃ λέγουσιν 
i εἶναι" - 
P ΠΈΣΕ, 3 τ CIS DS P 2D 

yo τὸ σχάφος εἰμί" ϑεῷ ὃ ἀνέϑηκεν Ι͂ησων, 
9 - χαὶ “Νεμέοις στειψάμενον τείτυσιν. 

" qa j ᾿ς 
ὃ 

- 

| ἢ Hoc c carmine forie cosmogonia Orphica continebatur. 

OR 10, 1 ἰώσων eodd. 
E 



ἜΡΓΑ ΚΑῚ HMEPAI 

VL EPI. ΚΑΙ HMEPA IL) 
IL 

Tzetzes Prooem. ad Hes. £x p. 18 ed. Gaisf: Ἡσιόδου 
Ἔργα xai ᾿Ημέραι τὸ βιβλίον ἐτειγέγρατεται ἤτοι διδασκαλία 
γεωργίας xci ἡμερῶν, χαϑ'᾽ ἃς δεῖ τόδε χαὶ τόδε στοιεῖν. οὕτω, 
δὲ ἐσειγέγρατεται τερὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἑτέρων αὐτοῦ σεεντε-- 
χαίδεχα βίβλων ᾿“στείδος, Θεογονίας, ᾿Ηρωογονίας, Τυναιχῶν 
χαταλόγου χαὶ λοιττῶν ἁπασῶν: ἔτι δὲ χαὶ πρὸς ἀντιδιαστολὴν 
τῶν τοῦ μεγάλου ᾿ Ορφέως Ἔργων χαὶ Ἡμερῶν, ὧν "Eoyov Ὄρ- 
φέως ἤτοι τοῦ περὶ Γεωργίας οὕτως ἐστὶν ἢ ἀρχή 

Εἰ δὲ ,γεωστονίης σε φιλομβρότου ἵμερος αἱρεῖ 
χαί τ᾽ ἐπὶ χρυσείης γενεῆς ἐντύνεαι ἔργα, 
γαῖαν ἐπεὶ ζείδωρον ἄγων εὐχαμττὲς ἄροτρον, 
ἢ γύροις ἔνι χλῆμα Πεϑυμναίου λελίησαι 
χατϑέμεναι, xal λαρὸν ὀπώρης εἶδαρ ἑλέσϑαι 5 
ἱμείρεις σχατεάνῃ τε λαχήμεναι ἄμβροτον αἶαν" ͵ 
αὐτίχα δή τοι τεᾶσαν ἐτητυμΐην χαταλέξω, : j 

ὕπσεως ἂν zcavóia Σεληναίη σεξχείϑοιτο 

ὄμσεγιά σοι “ΤἸήμητρος ἀερσινόοιό τε Bexyov 
δῶρ᾽ ἀναττεμττέμεναι vol ἐπηξτανὸν ὄλβον Orca etr. 10 

zai τῶν uiv Ἔργων ᾿Ορφέως οὕτως ἐστὶν ἡ ἀρχή. : 

12. ἶ 

Tzetzes Chil. IV 128: Π]έμνηται ταύτης (τῆς Ηριγόνης) καὶ 
᾿Ορφεὺς ἐν Γεωργίᾳ γράφων" 

v4 5 

4 ; í ὃ 
PTT των τὺ ον εν σι" 

1. Cf. Lobeck, Aglaoph. I p. 416: ,Sie concludo, unum grandiusculum 
opus generatim Ὀρφέως Ἔργα χαὶ Ἡμέραι inscriptum duo comprehendisse 
poemata, quorum prius Εργα et interdum a potiore parte Περὲ Τεωργίας 
nuncupatum Dodecaeterides sibi adiunctas haberet, posterius autem nomina- 3 

retur Ἡμέραι sive ᾿Εφημερίδες. planeque simile esset Ephemeridi mathema- 3 
ticae, qualem Juvenalis VI569. Plinius XXIX. 1. et Ammianus Marc. XXVIIL 4. 
433 significant." — 1—10 Hi versus etiam in Maximi carmine περὲ καταρ- 

χῶν extant v. 456—465. Lobecki sententiam ,,carmen illud quod Tzetzae 
Orpheo tribuant, a Maximo non compositum sed exscriptum multis locis et. 

compilatum esse* improbavit Ludwich. 

d'a" MO A 

E 

' 

^ 
^ 
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: oed VM αἱ Ἰώ πρὸς ἅτταντα φερίστη. 
σπέρματα, xai δὲ φυτοῖσιν ἐναίσιμος, ἔν τε βόϑροισι 

ἣ ᾿ βάλδειν & ἔρνεα σεάντα, τά τε δρυὸς à ἄχρα λέγονται, 
Poe  otvag δ᾽ ἐξαλέασϑαι, ἐσεεὶ στυγέει περίαλλα 
e ᾿ ᾿Μιαρίου χούρη ληνοὺς χαὶ ἀδευχέας οἴνας, 

᾿μνωομένη, ὅσα λυγρὰ Διωνύσοιο ἕκητι 
᾿Αχταῖοι μήσαντο μέϑῃ δεδμημένοι αἰνῇ 

- "I«dgtov, χαί μιν στυφελαῖς κορύνησι δάϊξαν 
| σφαλλόμενοι δώροισι χοροιμανέος Βάνχοιο. 
E. Tzetzes ad Hes. E 568: Kai οὕτως͵ μὲν ὃ Ἡσίοδος τυχαίως 

(o χα ἁπελῶς guo ἀροτριᾶν τε χαὶ φυτεύειν καὶ στεείρειν καὶ 
ον χαὶ τελεῖν xci γαμεῖν χαὶ τὰ ὅμοια. ᾿Ορφεὺς δὲ μα- 
ϑημα τχῶς “πτάντα σεαραχελεύεται δρᾶν. οἷον σελήνης τρεχούσης 

i σπταρϑένον σεάντα φυτεύειν πλὴν μόνων ἀμπέλων" μισεῖ 
2 E πεαρϑένος Hu ἄμπελον διὰ τὸν πατέρα lex 4hóg 

᾿ ποιεῖν x«i τὰ λοιτεὰ ὁμοίως. 

18. 

3 Ὁ ΘΒ ad Hes. ἐχὴ v. 780: ᾿Ορφεὺς δὲ ἐχεῖνος ὃ Θράκιος 
E σεερὶ Γεωργίας οὐ τὴν “ἘΣ ἡμέραν τῆς σελήνης τὴν τοι- 

3 14. 15. 

* "Faelzes Exeg. in Il. p. 26: Ἐὑρίσκω γὰρ αὐτὸν [τὸν Ὅμηρον] 
᾿ 3 μέν τινα τῶν ᾿Ορφέως ἐπῶν zc ὁλοχληρίαν πρὸς τὴν αὐτοῦ 

ἐτεύσαντα ττοίησιν, ἕτερα δὲ ττάλιν χαϑ᾽ ἡμίσειαν παρα- 

Fr.12,1—9 Hi versus etiam apud Maximum extant v. 488—496, apud quem 

p 5 χούρη ἑλίνους zal, v. 8 κορύναις ἐδάϊξαν editur; v. ϑχοροιμανηξος ἰοβώχ- 
e (gov Maximi codex, χοροιμανέοιο Βάχχοιο Tzetzae codices; corr. Lobeck. — 

"y a "Tzetzes ad Lyeoplir. 83 ex iu seis: affert: mn πᾶσαν 



e 

152 

σπτάσαντα᾽" ἐστι δ᾽ ἃ xci μεταφράσαντα ἢ χαὶ ̓ ἀλληνάλλως "€ 
ταστρέξιμαντα * ὡς τὸ 

Nia σευρούς τὲ καὶ ἀστάχυας χατ᾽ ἀλωὰς 
ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανϑὴ “ημήτηρ 

κρίνῃ ἐστειγομένων ἀνέμων χαρττόν τε χαὶ ἄχνας. 
— — χαὶ τό: 

Σμήνεα δ᾽ εἰργάζοντο μελισσάων ἀδινάων. 

- 16. b 

Tzetzes ad Hes. ἐχὴ v. 502: Τὰ δὲ ἔπη i τῶν ᾿Ορφέως. 
μετεβλήϑη. quoi γὰρ ᾿Ορφείς" s; x) 

Πολλαὶ δ᾽ οὐρανόϑεν xai ἐπταρτέες &x νεφελάων 
τῆμος ἐτεόρνυνται φηγοῖς χαὶ δένδρεσιν ἄλλοις, 
οὔρεσί τε σχοστέλοις τε χαὶ ἀνθρώποις ἐριϑύμοις 

σπηγυλίδες, χαὶ ἔσονται ἀμειδέες " αἵδε γὰρ ὄντως 
τρύουσιν XGL ϑῆρας ἐν οἴξρεσιν, οὐδέ τις ἀνδρῶν 5 

στροβλώσχειν μεγάρων δύναται xarà γυῖα δαμασϑεὶς 
ψύχεϊ λευγαλέῳ, τεάχνῃ δ᾽ ὑτὲὸ γαῖα μέμυχε. xs ΩΝ 

17. - 
Tzetzes ad Lycophr. Y 410: «“είβηϑρα «ai «ἀειβηϑρία z σεό- P 

λις Maxedovíac, ὅϑεν ἣν ̓ Ορφεύς, ὡς φησιν αὐτός" E 
viv δ᾽ ἄγε μοι, κούρη “Ἰειβηϑριὰς ἔννεττε Movoa. 

18. 

Tzetzes Exeg. in ll. p. 26, 24 (et Chil. II 610—612): Eb- 
, ^ 3..." at o e ,ὔ “Ὁ ΤᾺ , ὩΣ AM iy 

θίσκω γὰρ αὑτὸν [rev Ομηρον"} α μέν τινα τῶν Ορφέως ÉmOY | 
xc ὁλοχληρίαν σερὸς τὴν αὐτοῦ ᾿μετοχετεύσαντα ποίησιν — - 
— — χαὶ χατὰ μετάφρασιν, ὡς τό" 

Οὐδ᾽ ἣν ̓ Ιφίχλοιο ϑοώτερος αὐδάζοιο, 

Fr. 15, 1 εἰργάζοντο Mullach] ἐργαζεο. 
Fr. 16, 1 ἐπάρτεες codd. — —— 3 ἀνϑρώποις Heinsius] ἀνϑρώπων. --- 

4 ἀμείδεες codd. — αἱ δέ codd. — 5 τρίουσίν Heinsius] τρύξουσιν. - 
Fr. 17. Habet hune versum etiam Maximus v. 141, ubi πιμπληιᾶς 

corrector codicis in margine, quam scripturam Tzetzes ad Lyeophr. 275 tuetur. 



 EPTA ΚΑΙ HMEPAI. 

ὅστε χαὶ ἀνϑερίχεσσιν ἐττέτρεχεν, οὐδέ τι καρττὸν 
σίνετ᾽ ἀήσιρα γυῖα φέρων imi λήιον αὖον. 

19. 

Tzetzes Exeg. in Il. p. 33, 14: Kai ὃ ̓ Ορφεύς" 
Ei μὲν ydo στείχησιν ém' ᾿,Ιρνειοῖο ϑοοῖο. 

20. 

Tzetzes Exeg. in Il p. 28, 25: Καὶ ot ἐν 4g ἀστέρος 
“μοίρᾳ τεχϑέντες βασιλιχὰς ἢ ἡγεμονικὰς χληροῦνται γενέσεις, εἶ 
μὴ καχοττοιὸς ἀνὴρ μαρτυρεῖ" 

ἢ Φαίνων δύστλητος ἢ Ane ἐγρεχύδοιμος. 

21. 

Tzetzes Chiliad. XII 339: Τῶν “]ωδεχαετηρίδων δὲ ἡ χαταρχὴ 
τοιάδε" 

“Ἰεῖρό νυν ovavd μοι χαϑαρὰς ἀχοάς τε στετάσσας 
χέχλυϑι τάξιν ἅπτασαν ὅσην τεχμήρατο δαίμων 
ἔκ ve μιῆς νυχτὸς ηδ᾽ ἐξ ἑνὸς ἤματος αὕτως. 

22. 

Tzetzes Exeg. in Il p. 127: 'O παλαιὸς γὰρ ᾿Ορφεὺς 
ἀφ᾽ οὗπερ 0 ἐμὸς χχυσοῖς “Ὅμηρος ὡς ἀνϑεμουργὸς μέλισσα 
χεολλὰ ἄνϑη ἐτεῶν ἀπεδρένψιατο, ἐν ταῖς ἑαυτοῦ “Ιωδεχαετηρίσιν 

ov νήδυμον φησίν, ἀλλὰ ἥδυμον, λέγων οὑτωσί" 
Ὧδε γὰρ ἂν μίμνοι χαϑαρός τε «ci ἔμττεδος οἶνος, 
ἥδυμος εὐώδης τε" καλὸν δ᾽ ἔτος ἐστὶ φυτείῃ. 

23. 
Tzetzes ad Lycophr. v. 523: Κοίρανος γὰρ ὃ διατάχτωρ λέ- 

γεται" τύραννος δὲ ὃ βιαίως μοναρχήσας" βασιλεὺς δὲ ὃ ivvó- 

Fr. 18 etiam apud Maximum extat v. 422 -- 424, ubi εἴ χ᾽ pro ἤν Ludwich, 
&xgov pro αὖον Wakefield. Praeterea αὐγάζοιο pro αὐδάζοιο et ἀνϑερί- 

- «000v pro ἀνϑερίχεσσιν ibi legitur. Mullach αἶψα γένηται pro αὐγάζοιο 
- (αὐϑάζοιο) edidit. 

- Fr. 19 extat etiam apud Maximum v. 466. 

Fr. 20 extat etiam apud Maximum v. 268. 
Fr. 22, 1 χαί Lobeck addidit. — ἔμπεδος Koechly] ἔμπλεος. 

ὴ 



ἜΡΓΑ ΚΑΙ ἩΜΈΡΑΙ. 

ἕως χαὶ διχαίως κρατῶν. δείχνυσι δὲ χαὶ ᾿Ορφεὺς τὴν τούτων 
διαφοράν, οὑτωσὶ λέγων. ἐν ταῖς “Τωδεχαετηρίσιν" 

Ἔσται δ᾽ οὗτος ἀνὴρ ἢ κοίρανος ἠὲ τύραννος, 
ἢ βασιλεύς, ὃς τῆμος ἐς οὐρανὸν ἵξεται αἰτεύν. 

24. | 
c - - € - 

Proclus ad Hes. ἐχὴ v. 763: 241 σπεερὶ τῆς τῶν ἡμερῶν ἐχ-- 
" - 3 - 2 - 

λογῆς καὶ ἀττεχλογῆς τεαραινέσεις ἔχουσι μὲν τὰς ἀρχὰς ἔχ τῶν 
2 ) 2 7 

σεαρατηρήσεων, ἄλλαι δὲ τεαρ᾽ ἄλλοις ἐχράτησαν, ἐτεεὶ χαὶ τεαρ 
3 c D ter XA bes m αὐτὰ , , 
Ορφεῖ τινες αὑτῶν διαχρίσεις X«L ἐν τοῖς “ϑηναίων πεατρίοις 

, M € M , € M - , A 
διωρίσϑησαν, καὶ αἱ μὲν ἀγαϑαί τινες, αἱ δὲ φαῦλαι, μέσαι δέ 

5 x c c " c , , 
τινες εἶναι. χαὶ οὐχ ὅλας ἡμέρας μόνον ὑτεέλαβόν τινὲς ευχαιρίαν 

2 - ς 2 

ἔχειν τερὸς χαταρχᾶς τινων τεράξεων, ἀλλὰ xai μόρια τῆς ἡμέρας, 
£3. ' $c S oy - τὰς ^ N STRE Lee 
οτὲ μὲν τὰ ξωϑινὰ ἑἐπταινοῦντες, οτὲ δὲ τὰ περὶ δείλην owtav, 
Oz0v δὲ χαὶ τοῖς μὲν ϑεοῖς οἰχεῖα τὰ σπιρὸς μεσημβρίαν εἰρήχα- 

c M M ^ ᾿ , $C 

σιν, ἥρωσι δὲ τὰ μετὰ μεσημβρίαν. Cf. Proclus ad Hes. ἐχῇ 
^ 2 5 - - 2 

v. 820: Kai γὰρ ᾿Ορφεὺς εἶστε ττερὶ τῶν ἡμερῶν τούτων ἄλλας 
- x- 7 2 - 

ἐπεαινῶν χαὶ ἄλλας ἐκβάλλων" χαὶ .4“9ϑηναῖοι χατὰ τὴν σταρα- 
τήρησιν ἴδια ττερὶ αὐτῶν ἐδόξασαν. Tzetzes ad Hes. éxt v. 817: 

. 

(Ἡσίοδος) λέγει, αἵδε μὲν ἡμέραι ἀνύσιμοι, αἱ δὲ λοισταὶ ἄστο- i 
φράδες" ἄλλος δ᾽ ἄλλην αἰνεῖ. τοῦτο δέ φησιν, ὅτι "Opgebo ——— 
ἄλλας παραδίδωσιν ἡμέρας ἀνυσίμους x«i ἀττοφράδας, ἑτέρας 3 
δὲ ὁ MeAcuzrovc. E 

25. 5 
Tzetzes Prooem. ad. Hes. ἐχὴ p. 18 ed. Gaisf: E δὲ j 

ἡμέραι ἤτοι αἵ ᾿Εφημερίδες αὐτοῦ (τοῦ ᾿Ορφέωρ) à ἄρχονται οὕτως" x 
Πάντ᾽ ἐδάης, Πουσαῖε ϑεοφραδές᾽ εἰ δέ σ᾽ ἀνώγει 1 
ϑυμὸς ἐττωνυμίας μήνης χατὰ μοῖραν ἀχοῦσαι, E 
c m ) - ῥεῖά voL ἐξερέω" σὺ δ᾽ cvi φρεσὶ βάλλεο σῇσιν, 

' , - M ' 

οἵην τάξιν ἔχοντα χυρεῖ" μάλα γὰρ χρέος ἐστὶν ξ 
D 

Pax 
“ὟΝ 2! c ct , , 24 , 

ἰόμεναι, ὡς αὐτῆ τταρέχξι χλέξος ἄντυγι μηνος. 5 

; 36. 
€ € 

Tzetzes ad Hes. «m v. 768: Κατάρχεται γοῦν χαί φησιν 
« - 2^ - ν 

ὅτεοία τούτων :τοίῳ τῶν ἔργων χαϑέστηχε χρήσιμος, κἂν δεινῶς ; 

Fr. 23, 1 οὗτος Koechly] αὖ τις. 



Ponenndng κα xal e ἔτι δὲ χαὶ à ψευδῶς χαὶ οὐχ, 
f ὕσπτερ. ὃ μέγας "Oogetz, διδασχαλιχῶς τε χαὶ τεταγμένως χαὶ 

᾿ εὐχρίνειαν xci τὸ τελέον τεχνιχωτέρως χαὶ ἀληϑῶς. ἐχεῖνος. 
» γὰρ οὕτω φησί" 
᾿ Πρῶτον, μὲν πρώτῳ ἐνὶ ἤματι. φαίνεται ong, 

ai δ᾽ εἴς τ᾿ on ἐπιτέλλεται. ἴσχεο δ᾽ ἔργων" 
e. τήνδε γὰρ ἐξανύσασα φύσιν δίχερων ἀναφαίνει. 

EU αὐτὰρ ἐπὴν τρίτον quc ἀπεόσεροϑεν ἠελίοιο, 
| e σᾶσιν ἐπιχϑονίοισι φυτοστεόρου αἰτίη ἀλκῆς. 
et τετράδι δ᾽ αὐξομένη σεολυφεγγέα λαμτεάδα τείνει. 
ὲ χαϑεξῆς σεέντε, ἕξ, ἑπτά, μέχρι TTG τριαχοστῆς. οὗτος δὲ 

B Sos) τριαχοστὴν λέγει ἔννην. 
21. 

reum ad Hes. va. y. hac E δέ, ὡς φησιν en Uo 

εἰ ἐστὶν οἰχεία καὶ τῇ τοῦ καρποῦ γυμνώσει, τῶν περικαρ- 5 

"y ὃ Ἡσίοδος οὐχ ἀμούΐσως τούτοις τοῖς ἔργοις ἀνῆχε τὴν. 

28. 
πῆρ ad Hes. ἐχὴ v. 164: Καὶ τὴν τριαχοστὴν δὲ ἡμέραν 

οὗτος οὗτος ἀγαϑὴν λέγει, ἣ ἣν Ορφεὺς φαύλην τεᾶσιν ἔργοις φησί, δο- 
n ψίαις δὲ μόναις ἐσϑλήν. 

29. 
. Proclus ad Hes. ἐχῇ v. 767: Τὴν uev τριακάδα στεποίηται 

exi» (ὃ Ἡσίοδος) - -- μετὰ δὲ ταύτην ἀπτὸ τῆς γουμηνίας: e: 
μενος ἐτταινεῖ τὰς τρεῖς, τὴν ἕνην οὕτως χαλῶν τὴν γουμες- 

; (ey. “παρὰ τὸ ἕν, τὴν τετράδα, τὴν ἑβδόμην. -- — ἧ μὲν οὖν 

πρώτη, ἡ καὶ ἕνη ῥηϑεῖσα, ὡς ἀρχή, ϑεῶν ἐστι" καὶ γὰρ ττᾶσαν 

ἀρχήν φησι Πλάτων εἶναι ϑείαν" χαὶ “γενέϑλεος αὕτη καλεῖται 
τοῦ μηνός. χαὶ ὃ μὴν ἐν αὐτῇ mug "Oogéi. προσαγορεύεται 

Ὁ: μονόχερως μόσχος. ἁπλῶς μὲν γὰρ ὃ “μὴν ὡς γενέσεως ἐργά- 
τῆς λέγεται βοῦς, ὡς δὲ πρώτην ἔχων τότε τῆς οἰκείας οὐσίας 
τὴν ἔχφασιν μόσχος, xci διὰ τὸ μοναδιχὸν μονόχερως. 
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'GEOPONIA. 

Cf. Joh. Protospatharius ad Hes. éx v. 768: Ὃ δὲ, μὴν Ls 

᾿Ορφεῖ μόσχος μονόχερως ὀνομάζεται, χαὶ μόσχος μὲν ὡς πρώτην NI 

ἔχων τῇ νέᾳ τὴν ἔκφυσιν, μονόχερως δὲ διὰ τὸ μοναδικὸν αὐτοῦ —— 

VIL GEOLTONI.A4 (Θεολογ ία). 
1. Antiquissima Theogon1ia.!) 

90. d 
Damascius, Quaestiones de primis principiis p. 382: 'H 08 

παρὰ τῷ Περισττατητιχῷ Εὐδήμῳ ἀναγεγραμμένη ὡς τοῦ ᾿Ορφέως 
οὖσα ϑεολογία γεᾶν τὸ »οητὸν ἐσιώτπεησεν, ὡς σταντάπτασιν ἄρ- 
θητον χαὶ ἄγνωστον τρόπῳ χατὰ διέξοδόν τε χαὶ ἀπαγγελίαν" : 
ἀττὸ δὲ τῆς Νυχτὸς ἐποιήσατο τὴν ἀρχήν, ἀφ᾽ ἧς χαὶ ὃ Ὅμηρος, 
εἰ χαὶ μὴ συνεχῆ τπεεττοίηται τὴν γενεαλογίαν, ἵστησιν" ov yàp — 
2 , 2 , D ce € ci 3 M2 - ον, 

απτοδεχτέον Εὐδήμου λέγοντος, ovt (0 Ouwooc) «zo ΘὩχεανοῦ «cL. 
Τηϑύος ἄρχεται. φαίνεται γὰρ εἰδὼς xai τὴν Νύχτα μεγίστην 
οὕτω ϑεὸν ὡς xci τὸν Za σέβεσϑαι αὐτήν" Cero γὰρ μὴ 
Νυχτὶ ϑοῇ ἀποϑύμια δέζοι (Il. 5 261). 

91. 
Plato Tim. p. 40 D: Περὶ δὲ τῶν ἄλλων δαιμόνων εἰχτεῖν — 

χαὶ γνῶναι τὴν γένεσιν μεῖζον ἢ xc ἡμᾶς, πειστέον δὲ τοῖς 

εἰρηχόσιν ἔμσεροσϑεν, ἔχ γόνοις μὲν ϑεῶν οὖσιν, ὡς ἔφασαν, σα- | 

φῶς δέ που τούς γε αὑτῶν προγόνους εἰδόσιν" --- οὕτως οὖν 
2 C € - m 

xot ἐχείνους ἡμῖν ἢ γένεσις στερὶ τούτων τῶν ϑεῶν ἐχέτω καὲ 

1) Cf. Paul Robert Schuster, De veteris Orphiceae Theogoniae indole at- 
que origine. Lipsiae. 1869. p. 79. 80: ,,Concludendum Orphicam Theogoniam 
ante medium saeculum octavum prima fere Olympiade scriptam esse... for- 

tasse etiam Orphicae Theogoniae scriptor icr horum antiquissimorum Atti- 
corum poetarum recensendus est numerum." Quae esti non omnino impro- 
babilia, tamen nimis incerta sunt.  Vetustissimae huius Theogoniae a Pla- 
tone, Aristotele (?), Eudemo lectae seeundum Schusterum (p. 12 sqq.) haee 

fuit summa: Noctem Coelus et Terra subsequuntur. Ex Coelo et Terra na- 
scuntur Oceanus et Tethys. li Titanes procreant, quorum maximus natu for- 
tasse Phoreus, princeps Saturnus erat. Saturni et Rheae filius Juppiter est, 
mox in patris locum regno suecessurus. A Jove tandem novissima deorum 
proles oritur. Ita quinque gentes sese excipiunt Coeli (simul eum Nocte ali- 
quantum vetustiore et Terra), Oceani, Saturni, Jovis, filiorum Jovis. In ce- 

lebrando sexto, i. e. heroum genere denique poeta subsistere iussit Musas. 



᾿ τούτων, d ài Koóvov χαὶ xs Ζεὺς Ἥρα τε χαὶ πάντες ὅσους 

(dou στάντας ἀδελφοὺς λεγομένους αὐτῶν, ἔτι τε τούτων ἄλλους 

ἐν, Plato Cratyl. p. 402 B: "Done «v “Ὅμηρος "Qscvóy : Te ΟΣ 
ev γένεσίν quot χαὶ μητέρα Τηϑύν- οἷμαι δὲ καὶ Ἡσίοδος. 

ἔγει. δέ που xai ᾿Ορφεύς, ὅτι : 
᾿ ̓ Ωχεανὸς περῶτος καλλίρροος. ἦρξε γάμοιο, 

τ ὅς τα κασιγνήτην δμομήτορα Τηϑὺν ὄτευιεν. 
88. 

| Plato ed IV xs D: 'O μὲν δ ϑεός, ὥσττερ καὶ ὃ πα- 

τῷ P 

ἔσεεται Zw τῶν REG scielrih roS Oglop γόμου TL- 
] ác). €f. Schol. ad h. 1. apud Bekkerum III 2. P. 451: Θεὸν 

» τὸν Ἰπημάρυργον. σαφῶς, παλαιὸν δὲ λόγον λέγει τὸν ̓Ορφικχόν, 

d eis πυϑμὴν γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. χαὶ ἀρχὴ 

uiv οὗτος, ὡς ποιητικὸν αἴτιον, τελευτὴ δὲ ὡς τελιχόν, μέσσα x 
LA ὡς ἐξ ἴσου στᾶσι τταρών, xüv τεάντα διαφόρως αὐτοῦ μεξέχῃ. 7. 

t1 3 4. τί 

Ζ Plato Phileb. p. 66 C: Ἕχτῃ δ᾽ ἐν γενεῇ (φησὶν Ὃρ- 
ne) χατατεαύσατε κόσμον ἀοιδῆς. ἀτὰρ χινδυνεύει xci δ᾽ 
ἡ ιέτερος, λόγος ἐν ἕχτῃ χαταττεταυμένος εἶναι χρίσει. 

. Theogonia ab Apollonio Rhodio servata.?) 
: 35. 

Apoll Rhod. I 494—512: 
^. &x» δὲ xai ᾿Ορφεὺς 

dej reenprirévoc χίϑαριν πεείραζεν ἀοιδῆς. . :495 

3) Versus quos Plato respicit (Ζεὺς ἀ ἀρχή, Ζεὺς μέσσα,. Διὸς δ᾽ ἐκ πάντα 
PIER ̓ τέτυχται et τῷ δὲ Δίχη πολύποινος ἐφέσπετο πᾶσιν dooyoc) auctor Theo- ia 
Nc mh «m recepit. 



6EOTONIA. 

jeter δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οἐρανὸς ἠδὲ ϑάλασσα 
τὸ τερὶν ἐτε᾽ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ, 
γείχεος ἐξ ὀλοοῖο διέχριϑεν ἀμφὶς ἕχαστα 
) «2 € » 248. , LÀ , K 2 

XÓ ὡς ἕμισεεδον αἰὲν ἐν αἰϑέρι τέχμαρ ἔχουσιν 
2! , ΑΥ EJ , , 
ἄστρα σεληναίη τὲ χαὶ ἠελίοιο χέλευϑοι" 

«xt E , 3 € 7 ' c ' , 
οὐρεὰ J ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ττοταμοὶ χελάδοντες 

γ 

αὑτῇσιν νύμφησι χαὶ ἕρττετὰ τεάντ᾽ ἐγένοντο. 
2f ὃ ; δ᾽ ς Ἢ - 'O , Ev : , 

dee ὡς πρῶτον Οφίων Εὑυρυνόμη τὲ 
* 2f , , 

Ωχεανὶς νιφόεντος ἔχον χρᾶάτος OvAvuzroto * 
e δ᾽ ' ^ e ' , ΒΡ - 

ὡς τὲ βίῃ χαὶ χερσὶν 0 μὲν Κρόνῳ εἰχαϑὲ τιμῆς, 
α | Cp 2; 3 , 2 - 
ἢ δὲ Ῥέη, &xtoov ὃ. ἔνι «vuaouv Θχεανοῖο" 

- - 2! 

ot δὲ τέως μαχάρεσσι ϑεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον, 
ὕφρα Ζεὺς ἔτι κοῖρος, ἔτι φρεσὶ neut εἰδὼς 
«Ἱιχταῖον ναίεσχεν ὕτεο σπέος, ot δέ μιν ὀὕττω 
Γηγενέες Κύχλωττες ἐχαρτύναντο χεραυνῷ 510 

- - H - 2 , 

βροντῇ τε στεροτετῇ v&* τὰ ydo «Τὶ κῦδος οτταζει. 
3 e 2 γ23ὼ» 

ἡ x«i Ὁ μὲν φόρμιγγα συμ ἀμβροσίῃ σχέϑεν αὐδῇ. 

3. Hellanici et Hieronymi Theogonia.!) 
36. 

Damascius, Quaest. de primis principiis p. 387: Τοιαύτη 
μὲν ἢ συνήϑης ᾿Ορφιχὴ ϑεογονία. ἡ δὲ κατὰ τὸν “Ιερώνυμον qe- 

?) Cf. Schuster p. 81 sqq.: ,Puto igitur illum Hellanieum a Damascio 
adhibitum Phoenicem fuisse post medium saeculum secundum a. Chr. πᾶ- 
tum. [Fuit is pater Sandonis philosophi, qui Suida teste ὑποϑέσεις εἰς 

Ὀρφέα scripsit] ... iure coniicere mihi videor, auctorem nostrae Theogoniae 
Stoicum fuisse. Eundem vero Phoeniceum fuisse, ex eis quae nune proponam, 

 eolligendum puto. Hieronymum autem eundem fuisse, qui a Josepho com- 
memoretur, putat Schuster, qui p. 100 haec dicit: ,,Ant. I, 3, 6: Μέμνηται 

δὲ τούτων (h. e. cataclysmi) ze Ἱερώνυμος ὃ τὴν ἀρχαιολογίαν τὴν Φοινικι- 
χὴν συγγραψάμενος et I, 8, 9: Moyoc τε χαὶ Ἑστιαῖος καὶ πρὸς αὐτοῖς ὃ 
Αἰγύπτιος Ἱερώνυμος . . . Non veri dissimile igitur est, Hellanieum quidem 
ipsum scripsisse Theogoniam, sed primae partis materiam ex Hieronymi libro 

in patria sua vulgato et lectitato deprompsisse, ita ut argumentum Hieronymi, 
versus Hellanici esse videantur. Confer etiam ,jSine titulo brevem notiti 

quam ex cod. Matritensi Iriarte (Bibl. Matrit. p. 346) traxit: Σαγχωνιάϑων ὃ 

Βηρύτιος τὴν Φοινίχων ϑεολογίαν ἐξέδωκεν, ἣν Ὀρφεὺς μετήνεγχεν εἰς 
τὴν Ἑλλάδα φωνὴν καὶ τὰς Αἰγυπτίων τελετάς. 
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E “φομένη, χαὶ Ἕλλάνιχον, εἴστερ μὴ καὶ ὃ αὐτός ἐστιν οὕτως ἔχει" 
. ὕδωρ ἢ ἦν, φησίν, ἐξ ἃ ἀρχῆς zai LAvc!), ἐξ v, ἧς ἐπάγη ἣ γῆ, δύο ταύτας 

, ἀρχὰς ὑποτιϑέμενος πρῶτον, ὕδωρ x«i γῆν: ταύτην μὲν ὡς φύ- 
| ge σχεδαστήν, ἐχεῖνο δὲ ὡς ταύτης κολλητικόν τε χαὶ συνεχτι-- 

Rc ρὸν, τὴν δὲ μίαν πρὸ τῶν δυοῖν ἄρρητον ἀφίησι" αὐτὸ γὰρ τὸ 
Ee μηδὲ φάναι περὶ αὐτῆς, ἐνδείχνυται αὐτῆς τὴν ἀπόρρητον φύ- 
t evt τὴν δὲ τρίτην ἀρχὴν μετὰ τὰς δύο γενηθῆναι μὲν &x. τού- 

: τῶν, ὕδατος φημὶ χαὶ γῆς, δράκοντα δὲ εἶναι κεφαλὰς ἐ ἔχοντα 
| ̓ προσπεφυκυίας ταύρου: καὶ λέοντος, ἐν μέσῳ δὲ ϑεοῦ πρόσωπον, 

, ᾿ ἔχειν δὲ χαὶ ἐπεὶ τῶν ὥμων πτερά, ὠνομάσϑαι δὲ Χρόνον ἀγή- 
EC θατον 3) χαὶ Ἡρανλῆα τὸν αὐτόν συνεῖναι δὲ αὐτῷ τὴν ᾿᾽,2“ναγ- 
EC χὴν, φύσιν οὖσαν, τὴν αὐτὴν χαὶ -“Αδράστειαν ἀσώματον διωρ- 
E EUM). ἐν σεαντὶ τῷ κόσμῳ τῶν περάτων αὐτοῦ ἐφασετομέ- 
p np. ταύτην οἶμαι λέγεσϑαι τὴν τρίτην. ἀρχὴν χατὰ τὴν οὐσίαν 
᾿ ἐσεῶσαν, σελὴν ὅτι ἀρσενόϑηλυν αὐτὴν ὑπεεστήσατο σερὸς ἔνδειξιν 

τῆς. σεάντων γεννητικῆς αἰτίας. χαὶ ὑπολαμβάνω τὴν ἐν ταῖς 
NU Seokoyíav ἀφεῖσαν τὰς δύο πρώτας ἀρχὰς μετὰ τῆς 
“μιᾶς πρὸ τῶν δυῶν τῆς τῇ σιγῇ παραδοϑείσης a ἀτοὸ τὴς τρίτης με- 
7G τὰς δύο ταύτης ἐνστήσασϑαι τὴν ἀρχήν, ὡς πρώτης ῥητόν τι 
— ἐχούσης xci σύμμετρον χερὸς ἀνϑριττων ἀχοάς. οὗτος γὰρ ἦν ὃ 

? 3 Ei £v ἐκείνῃ Χρόνος ἀγήρατος χαὶ Αἰϑέρος wai Χάους 

A 
τ 
HM ὭΣ 

- 

τῆς hac re non diversam ab Rhapsodiis) οὗτος ὃ δράχων γεννᾷ τὴν 

M τρίτον émi τούτοις Ἔρεβος ὀμιχλῶδες τὴν δευτέραν ταύτην τρι- 
᾿ς dóa- ἀνάλογον τῇ πρώτῃ παραδίδωσι. δυναμιχὴν οὖσαν ὡς ἐκείνην 

Es πατρικήν" διὸ xci τὸ τρίτον αὐτῆς Ἔρεβός ἐστιν ὀμιχλῶδες, 
E καὶ τὸ πατριχόν τε χαὶ ἄχρον αἰϑὴρ οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ »οερῶς " 
ες τὸ δὲ μέσον αὐτόϑεν autos ἄπειρον. ἀλλὰ μὴν ἐν τούτοις, ὡς 
Es λέγει (Hieronymus?), ὃ o Χρόνος φὸν ἐγέννησεν, τοῦ Χρόνου ποι- 

|. οὖσα Te καὶ αὕτη ἡ παράδοσις (scil Hieronymi relatio). 

: 7) sie Creuzer pro ὕλη. — ?) ἀγήραον poeticam formam praetulit Lo- 
-  beck --ὀὀ 3) διωργανωμένην coni. Kopp. — ^) φημὲ νοτερόν Lobeck] 

φησὶ νοερόν. 

 σατήρ. ἀμέλει xal κατὰ ταύτην (scil. Hieronymi Theogoniam i in 

Hs Capui γονήν, αἰϑέρα φημὶ γοτερὸν) χαὶ Χάος ἄπειρον, xao 
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χαὶ ἐν τούτοις τικτόμενον, ὅτι χαὶ ἀστὸ τούτων 4j τρίτη d E 

»οητὴ τριάς. τίς οὖν αὕτη ἐστί; τὸ Qr, ὴ δυὰς τῶν ἐν αὐτῷ 

φύσεων ἄρρενος χαὶ ϑηλείας χαὶ τῶν ἐν μέσῳ παντοίων σπβρ- 

μάτων τὸ χελῆϑος" wai τρίτον imi τούτοις ϑεὸς ἀσώματος σετέ- 

ρυγας ἐπὶ τῶν ὥμων ἔχων χρυσᾶς, Og iv, μὲν ταῖς λαγόσε 
σεροσττεφυχυίας εἶχε ταύρων χεφαλάς, ἐπεὶ δὲ τῆς κεφαλῆς δράχον- —— 
τὰ στελώριον “ταντοδατεαῖς μορφαῖς ϑηρίων ἰνδαλλόμενον. τοῦτον 

Η͂ 3 € - - , c , M ^ , , , 
μὲν οὖν ὡς νοῦν τῆς τριάδος υττολητυτέον, τὰ δὲ μέσα γένη τὰ 

M M 2 ^ ^ 

τε τεολλὰ xai τὰ δύο τὴν δύναμιν, αὐτὸ δὲ τὸ qv ἀρχὴν σεατρι-- 
χὴν τῆς τρίτης τριάδος" ταύτης δὲ τῆς τρίτης τριάδος τὸν τρί- 

* Εἴ ς , , 2 - M p cp 
vov ϑεὸν χαὶ τὲ ἡ ϑεολογία Ilocovoyovov avvuvé xat zia 
χαλεῖ πάντων διατάχτορα xai ὅλου τοῦ κόσμου, διὸ καὶ 
Πᾶνα χαλεῖσϑαι. τοσαύτη χαὶ αὕτη τεερὶ τῶν νοητῶν ἀρχῶν T, 
γενεαλογία “ταρίστησιν. 

81. : 
. . 2 

Apio apud Clement. Rom. Homil VI 4. 671: Καὶ Ορφεὺς 
- - € - rj € 

δὲ τὸ Χάος φῷ παρειχάζει, ἐν ᾧ τῶν σπερώτων στοιχείων ἣν T. 
, - c , ΞΕ ς , ct 5 ^ 3*4 

σύγχυσις. τοῦτο Ἡσίοδος Χάος υττοτίϑεται, Orto Ορφεὺς qov 

λέγει γεννητὸν ἐξ ἀστείρου τῆς ὕλης προβεβλημένον, γεγονὸς δὲ 
cr 

οὕτω" τῆς τετραγενοῦς ὕλης ἐμψύχου οὔσης χαὶ ὅλου ἀπείρου 
τινὸς βυϑοῦ ἀεὶ δέοντος χαὶ ἀκρίτως φερομένου χαὶ μυρίας ἀτε- Ξ 

λεῖς χράσεις εἰς ἄλλοτε ἄλλως ἐπαναχέοντος χαὶ διὰ τοῦτο 

αὐτὰς ἀναλύοντος vj ἀταξίᾳ xal κεχηνότος xai εἷς γέννησιν. 
ζῴου δεθῆναι μὴ δυναμένου, συνέβη ποτὲ αὐτοῦ τοῦ ἀπείρου 
στελάγους ὑσεὸ ἰδίας φύσεως σπτερεωϑουμένου κινήσει φυσιχῇ εὑ- 
τάχτως ῥυῆναι ἀττὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, ὥσττερ ἴλιγγα, καὶ 
μῖξαι τὰς οὐσίας χαὶ οὕτως ἐξ ἕχάστου τῶν πάντων τὸ γοστι- 
μώτατον, ὅπτερ χερὸς 7έννησιν ζῴου ἐσειτηδειότατον ἦν, ὥσστερ ἐν 
χώνῃ χατὰ μέσου ῥυῆναι τοῦ τταντὸς χαὶ ὑτεὸ τῆς σεάντα φερού- 
σης ἴλιγγος χωρῆσαι εἰς βάϑος χαὶ τὸ ττεριχείμενον τενεῦμα 
ἐσειστεάσασϑαι χαὶ ὡς εἰς γονιμώτατον συλληφϑὲν σεοιεῖν χριτι- 
χὴν σύστασιν. ὥσττερ γὰρ ἐν ὑγρῷ φιλεῖ γίνεσϑαι «τομφόλυξ, 
οὕτως σφαιροειδὲς σεανταχόϑεν συνειλήϑη κύτος. : ἔπειτα ἐν ἑαυτῷ 
-χυηϑὲν vm τοῦ κατειληφότος ϑειώδους πνεύματος ἀναφερόμενον 
σεροέχυιμεν εἰς φῶς μέγιστόν τι τοῦτο ἀπτοχύημα, ὡς ἂν £x 
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παντὸς τοῦ ἀπτείρου βυϑοῦ ἀποχεχυημένον ἔμεψυχον δημιούργημα 
xci τῇ περιφερείᾳ τῶν (Qv ττεροσεοιχὸς χαὶ τῷ τάχει τῆς 
σττήσεως. 

38. 

Apion. apud Clem. Rom. Homil VI 4. p. 672: Κρόνον 
οὖν τὸν χρόνον μοι γόει, τὴν δὲ “Ῥέαν τὸ δέον τῆς ὑγρᾶς οὐσίας " 
ὅτι χρόνῳ φερομένη D ὕλη ἅπασα ὥσπερ φὸν τὸν zt avc περιέ- 
χοντα σφαιροειδῆ ἀπεχύησεν οὐρανόν" ὅγτερ x«t ἀρχὰς τοῦ γονί-- 
μου τελῆρες ἣν, ὡς ἂν στοιχεῖα x«l χρώματα τταντοδατεὰ ἐχτε- 
χεῖν δυνάμενον x«i διίως τεαντοδατεὴν ἐκ μιᾶς οὐσίας τε χαὶ 
χρώματος ἑνὸς ἔφερε τὴν φαντασίαν. ὥσττερ γὰρ ἐν τῷ τοῦ ταὼ 
γεννήματι ἕν μὲν τοῦ φοῦ χρῶμα δοχεῖ, δυνάμει δὲ μυρία ἔχει 
ἐν ἑαυτῷ τοῦ μέλλοντος τελεσφορεῖσϑαι χρώματα, οὕτως χαὶ τὸ 
ἐξ ἀττείρου ὕλης ἀπτοχυηϑὲν ἔμιψυχον qóv ἐχ τῆς ὑττοχειμένης 
xci ἀεὶ δεούσης ὕλης κινούμενον τταντοδαττὰς ἐχφαίνει τροτεάς. 

ἔνδοϑεν γὰρ τῆς ττεριφερείας ζῷόν τι ἀρρενόϑηλυ εἰδοστοιεῖται 
χερονοίᾳ τοῦ ἐνόντος ἐν αὐτῷ ϑείου τενεύματος, ὃν Φάνητα "Og- 
φεὺς χαλεῖ, ὅτι αὐτοῦ φανέντος τὸ τεᾶν ἐξ αὐτοῦ ἔλαμψε τῷ 
φέγγει τοῦ διατερεττεστάτου τῶν στοιχείων τευρὸς ἐν τῷ ὑγρῷ 
τελεσφορουμέγου. x«i οὐχ ἄπιστον, ὅτι xai ἐτεὶ λαμτευρίδων, 
δείγματος ἕνεχα, ἡ φύσις ἡμῖν δρᾶν ὑγρὸν φῶς ἐδωρήσατο. τὸ μὲν 
οὖν τερωτοσύστατον (Ov ὑτεοϑερμανϑὲν ὑττὸ τοῦ ἔσωθεν ζῴου 
δήγνυται, ἔπειτα δὲ μορφωϑὲν τεροέρχεται διτοῖόν τι xci 'Og- 
φεὺς λέγει" 

"oyatov σχισϑέντος ὑπὲκ σεολυχαγδέος φοῦ" 1) 
χαὶ οὕτω μεγάλῃ δυνάμει αὐτοῦ τοῦ προεληλυϑότος φανέντος Ἢ τὸ 
μὲν χύτος τὴν ἁρμονίαν λαμβάνει χαὶ τὴν διαχόσμησιν ἴσχει, 
αὐτὸς δὲ ὥστιερ ἐπε ἀχρωρείας οὐρανοῦ τεροχαϑέζεται wai ἐν 
ἀπτορρήτοις τὸν ἄττειρον τεεριλάμττει αἰῶνα. ἡ δὲ τοῦ κύτους 
ἔνδοϑεν γόνιμος ὑτεοληφϑεῖσα ὕλη, ὡς ἐν πολλῷ τῷ χρόνῳ 
« , ci - € , € , ^ , 

ὑτεοχειμένη ἕως φυσιχῶς ὑτεοζέουσα ἢ ϑερμότης τὰς πάντων 
᾿ διέχρινεν οὐσίας. τὸ μὲν χατώτερον αὐτῆς τερῶτον ὥσττερ ὕτπεο- 

') ἀρχαίου Düntzer] χραναίου (χραμαίου). — ὑπέκ Lobeck addidit. — 
*) Φάνητος coni. Schenkl. 
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στάϑμη ὑσεὺ τοῦ βάρους εἰς τὰ χάτω ἑσπτοχεχώρηκεν ὃ διὰ τὴν. 

ὑλχότητα χαὶ διὰ τὸ ἐμβριϑὲς «aL σεολὺ τῆς ὑπτοχειμένης οὐσίας 

πλῆϑος Πλούτωνα τιροσηγόρευσαν δου v& val νεχρῶν βασιλέα 
εἰναι ἀποφηνάμενοι. Ad quae Clemens haec respondet p. 163: 
Παρίημι γῦν im ἀχριβὲς λέγειν τὸ ἐκ τῆς ἀπτείρου ὕλης χατ᾽ 

ἐσειτι χίαν χράσεως ἀττοχυηϑὲν ἔμιψυχον ᾧόν, οὗ ῥαγέντος zar 
τινας ἀρρηνόϑηλυς ἐξέϑορεν Φάνης" xai τεάντ᾽ ἐχεῖνα ἐτειτέ- 

μνομαι μέχρις οὐ τὸ δαγὲν κύτος τὴν ἁρμονίαν ἔλαβεν ὑτεοληφϑείσης 
αὐτοῦ μυελώδους ὕλης: xci τὸν λόγον τῶν var. αὐτῆς ἔνδοϑεν γενο- 

μένων ἐτειχεφαλαιῶν μετὰ τῶν ἀχολούϑων ἐτειτρέχω εἴο. --- Cf. Cle- 
mens Rom. Recogn. X c. 30: ,Omnis sermo apud Graecos, qui de 
antiquitatis origine conscribitur, cum alios multos tum duos praeci- 
puos auctores habet, Orpheum et Hesiodum. — Orpheus igitur est, 
qui dicit primo fuisse Chaos sempiternum, immensum, ingenitum, ex 
quo omnia facta sunt; hoc sane ipsum Chaos non tenebras dixit esse, 
non lucem, non umidum, non aridum, non calidum, non frigidum, 

sed omnia simul mista et semper nnum fuisse, informe, aliquando 
tamen quasi ad ovi immanis modum per immensa tempora effe- —— 

ctum peperisse ac protulisse ex se duplicem quandam speciem, 
quam illi masculofeminam vocant ex contraria admixtione huius- ὁ 
modi diversitatis speciem  concretam; et hoc esse principium — 
omnium, quod primum ex materia puriore processerit, quodque —— 
procedens discretionem quattuor elementorum dederit et ex duobus 
quae prima sunt elementis fecerit coelum, ex alis autem terram, 
ex quibus iam omnia participatione sui invicem nasci dicit et 
gigni Haec quidem Orpheus Idem X 7. 316: ,Aiunt ergo 
qui sapientiores sunt inter gentiles primo omnium Chaos fuisse; | 
hoc per multum tempus exteriores sui solidans partes fines sib 
et fundum quendam fecisse tanquam in ovi immanis modum 
formamque collectum; intra quod multo nihilominus tempore 
quasi intra ovi testam fotum vivifactumque esse animal quod- - 
dam disruptoque post haec immani illo globo processisse speciem — 
quandam hominis duplieis formae, quam illi masculofeminam 
vocant. Hunc etiam Phaneta nominarunt ab apparendo, quia 
quum apparuisset, inquiunt, tunc etiam lux effulsit, et ex hoc 
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dicunt progenitam esse substantiam, prudentiam, motum, coitum. 
Ex his factum Coelum et Terram; ex Coelo sex progenitos ma- 
res, quos et Titanas appellant, similiter et de Terra sex feminas, 

quas Titanidas vocitarunt; et sunt nomina eorum quidem, qui 
ex Coelo orti sunt, haec: Oceanus, Coeus, Crios, Hyperion, Tape- 

tos, Cronos, qui apud nos Saturnus nominatur; similiter et 
earum, quae e Terra ortae sunt, nomina sunt haec: Theia, Rhea, 

Themis, Mnemosyne, Thetis, Phoibe. Ex his omnibus qui pri- 

mum fuerat e Coelo natus primam Terrae filiam accepit uxorem, 
secundus secundam, et ceteri similiter per ordinem; primus ergo 
qui primam duxerat, propter eam deductus est deorsum; secunda 
vero propter eum cul nupserat, ascendit sursum, et ita singuli 
per ordinem facientes manserunt in his qui eis nuptiali sorte 
obvenerant locis. Ex istorum coniunctionibus alios quoque innu- 
meros adserunt progenitos. Sed de illis sex maribus unus, qui 
dieitur Saturnus, qui in coniugium acceperat hheam, et eum 
responso quodam commonitus esset, quod qui ex eo nasceretur 
fortior ipso futurus esset regnoque eum depelleret, omnes qui 
ei nascerentur fihos devorare instituit. Huic ergo primus  na- 
seitur filius, quem -4í(óq» appellarunt, qui apud nos Orcus 
nominatur, quem devorat pater. Post hunc secundum ge- 
nuit, quem Neptunum dicunt, quemque simili modo devora- 
vit. Novissimum genuit eum quem lovem appellant. Sed hunc 
mater miserans hhea per artem devoratori subtrahit patri et 
primo quidem ne vagitus pueri innotesceret, Corybantes quosdam 

cymbala fecit ac tympana pereutere, ut obstrepente. sonitu va- 
gitus non audiretur infantis.* 

39. 

Athenagoras, Legatio pro Christianis p. 204 €: Ovx ἐξ ἀρ- 
χῆς, ὥς φασιν, ἦσαν οἱ ϑεοί, ἀλλ᾽ οὕτως γέ γονὲν αὐτῶν ἕκαστος, 
ὡς γινόμεϑα ἡμεῖς" καὶ τοῦτο τεᾶσιν αὐτοῖς ξυμφωνεῖ" ᾿ Ομή- 
ρου μὲν γὰρ λέγοντος (Il. Ξ 201. 802) ᾿Ωχεανόν τε ϑεῶν γένεσιν 
χαὶ μητέρα Τηϑύν, "Ogg és; δέ (ὃς καὶ τὰ ινόματα αὐτῶν τπερῶ- 
τος ἐξεῦρε, χαὶ τὰς γενέσεις διεξῆλϑε, χαὶ ὕσα ἕχάστοις -τέπερα- 
ται εἶσεε, χαὶ τεετείστευται τταρ᾽ αὐτοῖς ἀληϑέστερον ϑεολογεῖν, 

11: 



T 
iv γὰρ ὕδωρ ἀρχὴ xat αὐτὸν τοῖς ὅλοις, αἀτεὸ δὲ τοῦ ὕδατος 

E b γήλου uéooc. ἔγειν δὲ χαὶ zi * διὸ zai τὴν Ῥέ τοὺ τραχήλου μέρος, ἔχειν Oc zat χέρατα 0 χαὶ τὴν Γέαν 

ον i 
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164 Hes 
pri die ci: 

ᾧ χαὶ Ὅμηρος τὰ ττολλὰ καὶ σεερὶ ϑεῶν μάλιστα ἕπεται) χαὶ 
αἰτοῦ τὴν σρώτην γένεσιν αὐτῶν ἐξ ἴδατος συνιστάντος * 

᾿Ωχεανός, ὅσττερ γένεσις σεάντεσσι᾽ τέτυχται. 

(10g κατέστη, ἐχ δὲ ἑχατέρων ἐγεννήϑη ζῷον d σροσπεφυ- 
- , A LE. 

κυῖαν ἔχων κεφαλὴν λέοντος xci αλλην ταύρου), διὰ μέσου δὲ 
αὐτῶν ϑεοῖ σιρόσωττον, OYOLLG Ἡρακλῆς χαὶ Χρόνος. οὗ τος " 

᾿Ηραχλῆς ἐγέ γγησεν ὑσεερμέγεϑες qr, ὃ συμσεληρούμενον ὑσεὺ 

βίας Tor γεγεννηχχότος ex σπταρατριι ?ije εἰς δύο ἐρράγη. τὸ μὲν 
οὖν χατὰ κορυφὴν αὐτοῖ οὐρανὸς εἶναι ἐτελέσϑη, τὸ δὲ χα- 
τενεχϑὲν γῆ. τεροῆλϑε δὲ xci ϑεὸς Γῆ διὰ σώματος. Οὐρανὸς - ^ 

d 4 Ξε s , » 
δὲ ΤῊ μιχϑεὶς γεννᾷ ϑηλείας μὲν Κλωϑώ, Λάχεσιν, "drgozrov 

€ , -, , , ^ - 

ανδρας δὲ ἑχατύγχειρας, Κόττον, Γύγην, Βριάρεων" xci Κύχλω- 
, d ey , ΔΊΩΝ 9 e * , 

στας, Βρόντην xai Στερότεην χαὶ 240y0v?): ovg χαὶ δήσας χατε- 
- 3 x c - j - 3 - 

ταρτάρωσεν, ἐχτεεσεῖσϑαι αὐτὸν ἱὑττὸ τῶν :τταίδων τῆς ἀρχῆς 
a." Te. eed - € - ^ - 3M - 

ucdor. διὸ zai οργισϑεῖσα ἡ Γῆ τοὺς Τιτᾶνας ἐγέννησε 
- ) E] - 

Κούρους δ᾽ οὐρανίωνας ἐγείνατο τεότνια Γαῖα, 
org δὴ χαὶ Τιτῆνας ἐτείχλησιν χαλέουσιν, 

c 2 2 

οἵνεχα τισάσϑην μέγαν Οὐρανὸν ἀστερόεντα. 
40. 

Γ - , ’ 

Etymol Magnum p. 787, 31 s. v. Φανης: Φανητος" 
XI , , uy , ce - , 
Tov δὴ vot τερώτιστα uéyav ϑεόν, ov δὰ Φανητα 

- » cr - - ", 

χιχλήσχουσ᾽, Ott τερῶτος ἐν αἰϑέρι φαντὸς ἔγεντο. 
) , c 3 

Ooqtrvs* ovrog Ooog. 
41. 

. 2 ^ 

Athenagoras, Leg. pro Christ. p. 2985 € —296 B: Exi 
^ 255 - - . 

τὰ λοιτεὰ "Gv :ταρεγενόμην τῶν ἐγχλημάτων. ἐπεὶ δὲ τοῦτο. 
' .  « B c c ᾿ 

μὲν διατεϑείχασιν αὐτῶν τὰ σώματα, τὸν μὲν ραχλέα, Ott 
^ , € , * * € , us , ' ^ 

ὕεος δράχων ἑλιχτός, τοὺς δὲ ἑχατόγχειρας εἰπεόντες " χαὶ τὴν 

ϑυγατέ Γ Διός, ἣν ἐκ τῆς μητρὸς Ῥέας ἢ Δήμητρος, ὑγατέρα τοῦ hoc, ἣν ἐκ τῆς μητρὺς Ῥέας Ὦ “1{μηξῦς 
Ld ? Y , , ^ ^ , 2f ᾿ 

αὐτῆς ἔσεαιδοττοιήσατο, δίο μὲν χατὰ φύσιν. εἶσεεν ἔχειν ὀφρϑαλ- 
^ M - ^ ' 2 " 

μοὺς χαὶ ἐπὶ τῷ μετώττῳ δίο xci προτομὴν χατὰ τὸ ὕτεισϑεν 

'" χαὶ ἄλλην ταύρου Zoésa addidit, — ?) Legendum ζίογην. — 
2 χικλήσχουσ᾽ Miller] χαλέουσιν. , 
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φοβηϑεῖσαν τὸ “ταιδὸς τέρας φυγεῖν, οὐχ ἐφεῖσαν αὐτῇ τὴν ϑη- 
hiv ἔνϑεν μυσειχῶς μὲν Aja, χοινῶς δὲ (Φερσεφόνη καὶ 

3 - - - 3 ^ - , 

Κόρη χέχληται, οὐ Χχ ἡ αὖ τὴ οὖσα τῇ p τῇ ome τῆς 400015 
, -- ^ , , b - , 

γενομένῃ. τοῦτο δὲ τὰ τεραχϑέντα ἔτε ἀχριβὲς αὐτοῖς, ὡς οἵον- 
f , , » E M- ^ ? - - * 

ται, διεξεληλύϑασι. Κρόνος μὲν ὡς £Séreue τὰ αἰδοῖα τοῦ τεατρὸς 
2159 ) - Lid ' , 

x«i χατέρριινεν αὐτὸν αττὸ τοῦ GQuerOG, χαὶ ὡς ἐτεχνοχτόνει 
- 2f » ^ , , ^ ^ 

χατατείνων τῶν τταίδων τοὺς ἄρρενας, Ζεὺς δέ, Ott τὸν μὲν τεα- 
, M ^ - € * 

τέρα δήσας χατεταρτάρωσε, χαϑὰ xci τοὺς υἱεῖς ὃ Orgavóc* καὶ 
^ - - - 2 - uU , * , * 

χερὸς Τιτᾶνας ττερὶ τῆς ἀρχῆς ἐπτολέμησε" xci Ort τὴν μητέρα 
€, 3 2 - , , ) 30 0 

Ῥέαν ἀτεαγορεύουσαν αὑτοῖ τὸν γάμον ἐδίωχε: δραχαίνης δ᾽ αὐτῆς 
, * * , , » s , 3 OX 

γενομένης χαὶ αὐτὸς εἰς δράχοντα μεταβαλὼν συνδῆσας αὐτὴν 
- , € - C , , - , - 

τῷ καλουμένῳ Ηραχλειωτιχῷ ἄμματι ἐμίγη" τοῦ σχήματος τῆς 
, ' - m" “4.8 5 ' , 

μίξεως τὸ σύμβολον ἢ τοῦ Eouot ῥάβδος" εἰϑ οτι Φερσεφόνῃ 
τῇ ϑυγατρὶ ἐμίγη, βιασάμενος χαὶ ταύτην ἐν δράχοντος σχή- 
ματι, ἐξ ἧς παῖς Διόνυσος αὐτῷ - ἀνάγχη χἂν τοσοῖτον εἰπεῖν. 

τί τὸ σεμνὸν ἢ χρηστὸν τῆς τοιαύτης ἱστορίας, ἵνα τειστείσωμεν 
ϑεοὺς εἶναι τὸν Κρόνον, τὸν Ja, τὴν Κόρην, τοὺς λοισεούς; αἵ 

διαϑέσεις τῶν σωμάτων; xci τίς ἂν ἄνϑρωττος χεχριμένος καὶ 
^ € ^ - - , 

ev ϑεωρίᾳ γεγονὼς υὑτεὸ ϑεοῖ γεννηϑῆναι σειστεύσαι ἔχιδναν; 
, 

(ρφεὺς * 
» 3 ^ M 

Σὸν δὲ Φάνητ᾽ ἄλλην γενεὴν τεχνώσατο δεινὴν 
Fes $2 € - - , ν » 

γηδύος ἐξ ἱερῆς, τεροσιδεῖν φοβερωτεὸν ἔχιδναν, 
€ - 2 ' 
ἧς χαῖται μὲν ἀτεὺ χρατός, καλὸν δὲ σπερόσωττον 
ὡς ἢ , - * ' * , j - , 
ἣν ἐσιδεῖν, τα δὲ λοιτεὰ μέρη φοβεροῖο δράχοντος 

2 2f 

αὐχένος ἐξ ἄχροι.) 5 
[s , 

ἢ αὐτὸν τὸν Φάνητα δέξαιτο ϑεὸν ὄντα σερωτύγονον (ovrog γάρ 
ἐστιν ὃ x vov φοῖ; τεροχιϑείς) ἢ σῶμα ἢ σχῆμα ἔχειν δράχον- 

2^ — € M m , ci € M 2 pA 1 

τὸς ἢ χαταττοϑῆναι ὑπὸ TOU Διὸς, Ozt€0g ὁ Ζεὺς ἀχώρητος") 

γένοιτο; 
42, 

2 rS Kv c — 
Gaudentius Isag. Harmon. initio: Τῶν αρμονιχῶν λόγων 

c , 4, 

ατετόμενος διχαίως ἂν τις περοοιμιάσαιτο * 

Fr. 41,1 Σὲν δὲ dvgr() Schuster] τὸν (τὴν) δὲ Φάνης. --- 
!) εἰχώριστος coni. Lobeck, ἀλόχευτος coni. Schenkl. 



quattuor rhapsodiis constans olim Ζιαϑήκας. Hieronymi Theogoniam, Carmen 
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“Αείδω 5 
Ct. Plutarchus Symp. II 3, 2: CES ἐνυπνίου τενὸς peii 
(uir πολὺν à Ἴδη χρόνον — -- ὑπόνοιαν μέντοι “εαρέσχον μάχεσθαι" e 

δόγμασιν ᾿Ορφιχοῖς ἢ Πυϑαγοριχοῖς χαὶ τὸ qv (ὥσττερ ἔνιοι 
καρδίαν zal ἐγκέφαλον) ἀρχὴν ἡγούμενος γενέσεως pee δ. ον 
— ᾿είσω σι γετοῖσι τὸν ᾿Ὀρφιχὸν x«i ἱερὸν λόγον, ὃς οὐχ ὄρνι- 
ϑὸς μόνον τὸ (Or ἀστοφαίνει σρεσβύ τερον, ἀλλὰ xci συλλαβὼν — 
ἅττασαν αὐτῷ τὴν ἁτεάντων ὁμοῦ τερεσβυγένειαν ἀνατίϑησι --- — «3 
ὅϑεν οὐχ αττὸ τρόττοι τοῖς τιερὶ τὸν “ιόνυσον ὀργιασμοῖς ὡς 
“ἰιάμια τοῖ τὰ πάντα γεννῶντος καὶ τεεριέχοντος ἐν ἑαυτῷ 
συγχαϑωσίωται. n 

43. l3 
Clemens Alex. Strom. VI p. 259: Ὅ ve ᾿Ορφεύς" ᾿ fs 

Ἕν χράτος, εἷς δαίμων γένετο, «μέγας Οὐρανὸς αἴϑων, 2 

ἕν δὲ τὰ τεάντα τέτυχται, ἐν ᾧ τάδε στάντα χυχλεῖται, 

σεῦρ χαὶ ὕδωρ χαὶ γαῖα 
χαὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. τ ας 

B s Ἐπ ον ς.- 
Etymol. Magnum p. 231, 21 s. v. Γίγας: Παρὰ τὸ JO. τὸ “ 

- , , ἘΝ ^ ' , Ξ: » 

χωρῶ, γίνεται γάς" χαὶ χατὰ ἀναδιτελασιασμὸν γίγας" ἢ ue ΣᾺ. 
^ hee ἘΦ -- XX. T νι. 

τὸ ἐχ τῆς γῆς ἰέναι 1), oiov: : E: ra 
e " f , γ ΄ - 

Quc χαλέουσι Γίγαντας ἐτεώνυμον ἐν μαχάρεσσιν, 

οὕνεχα I, "s ἐγένοντο χαὶ αἵματος Οἰρανίοιο. 

οὕτως ᾿Ορφεὺς ἐν τῷ ὀγδέῳ vob Tego λόγου. 3) 

44. : E 

Fr. 42, 1. Versus a Pythagora in usum suum conversus etiam sub 3 

Pythagorae nomine citatur. M^ 
Fr. 44. ἢ γεγονέναι coni Struve. — 32) Sacer Orphei Sermo ex viginti E 

de numero (euius fragmenta infra sub ἱερὸς “όγος posui) etfortasse alia in — - 

se continuisse videtur. Postea Hieronymi Theogonia expulsa est et seorsum »* 
ferebatur (cf. Suidam); in huius locum Theogonia a Platonieis lecta successit, 

librorum in Sacro Sermone ordine paullum mutato; nam Hieronymi Theo- 
zonia octavum librum et fortasse etiam proxime antecedentes et sequentes E- 

libros ocenpabat, Rhapsodiea Theogonia a duodecimo Saeri Sermonis libro 
incepisse videtur. 
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45. 

Clemens Alex. Strom. Vl. p. 206: Ἔν τε τῇ ϑεογονίᾳ &ri 
vob Κρόνου ᾿Ορφεῖ ττετεοίηται * 

m3 3 , M J^ ὁ ΠῚ , cr 

Kir αἀττοδοχμώσας τταχὺυν αὐχένα, χαδ δὲ μιν vscvog 
.Β, , 

ρει στεανδαμάτωρ 
- Lu M - - ἡ x -ς 

ταῖτα δὲ Οἰίηρος ἐπεὶ τοῦ Κύχλωτεος (Od. IX 312) μετέϑηχεν. 

40. 
* "m 2 , , M 

Pseudo- Aristot. de mundo c. 7 p. 401 a: Οιρανιὸς τὲ zat 
^ , ci 

χϑόνιος, τεάσης ἐπτώνυμος ὧν φύσεώς τε xai τύχης ἅτε τεάντων 
^ - t - 2 - , 

αὐτὸς αἴτιος ὧν: διὸ xci ἐν roig Ορφιχοῖς ov χαχῶς λέγεται" 
e - , 7 , 

Ζεὺς τερῶτος γένετο, Ζεὺς ὕστατος ἀργιχέραιυνος " 
^ , ^ , ^ ^ E , , 

Ζεὺς χεφαλήη, Ζεὺς μέσσα" Διὸς Ó £x πάντα vévvztat * 
^ ^ 3 - 2 

Ζεὺς σευϑιιὴν γαίης τε xci οὐρανοῦ ἀστερόεντος " 
^ » , ^ » » ͵ 

Ζεὺς ἀρσὴν γένετο, Ζεὺς ἀμβροτος ἕττλετο vvuqn 
7; "—N , € , 

Ζεὺς τενοιὴ τεάντων, Ζεὺς ἀχαμάτου τευρὸς ὁρμή" 5 
Ζεὺς τεέντου ῥίζα, Ζεὺς ἥλιος ἠδὲ σελήνη" εὺς σεόντου δίζα, Ζεὺς ἡλιος ηδὲ σελήνη 
9. ME λεύ Ἐν . 2 ^ H c , 7 DA. 4 

εὺς βασιλεύς, Ζεὺς ἀρχὸς ἁττάντων ἀργιχέραυνος 
^ , 3 ' 

σεᾶάντας "γὰρ χρύνιας αὖϑις φάος ἐς τεολυγηϑὲς 
2 ^ 2 c !t- 

ἐξ ἱερῆς χραδίης ἀνενέγχατο μέρμερα oclo». 

41. 
- - 2 2 , 

Athenagoras, Leg. pro Christ. p. 809 A: Χρὴν δ᾽ avrove, 
Ὕ ^ V ERSAO 3 , xr ^ , , , » 

εἰ δεινὸν τὸ ἐπε αδείας χαὶ ἀδιαφόρως μίγνυσθαι κρίνειν ἕμιελλον, 
ΘΝ. ἃ , , , s . Cpo/ ^ ' , 
ἢ τὸν Ζα μεμισηκέναι, ἔχ μητρὸς μὲν Ρέας, ϑυγατρὸς δὲ Κορης 

Ν 2 γφω 2 - 2^ M 
πεεπαιδοπτοιημένον, γυναιχὶ ὃ ἰδίᾳ ἀδελφῇ χρώμενον" ἢ τὸν 

, ^ ce Ww. Ae E ^ M , * 

τούτων ττοιητὴν Ορφέα, Ort χαὶ ἀνόσιον ὑττὲρ τὸν Θυέστην zai 
M . - 

μιαρὸν ἐπτοίησε τὸν “Τα. Cf. Tatianus Oratio adv. Graecos cap. 
6 P 251: Ζεὺς ϑυγατρὶ συγγίνεται χαὶ ἣ ϑυγάτηρ ἀπε αὐτοῦ 
XÜEL * μαρτυρήσει μοι ᾿Ελευσὶς χαὶ δράχων ὃ μυστιχὸς χαὶ ᾿Ορφεὺς 
ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε βέβηλοι λέγων. 

Fr. 46, 2. Hie versus e vetustissima Orphei Theogonia sumptus esse vide- 
tur. Noverunt eum Plato, Archytas, Aristoxenus, Demosthenes alii. 
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4. Ἢ ἐν ταῖς δαψῳδίαις Θεογονία. 

48. 
Damascius Quaest. de primis principiis p. 380: Ἔν μὲν 

τοίνυν ταῖς φερομέναις ταύταις δαψῳδίαις ᾿Ορφιχαῖς ϑεολογία 
δή τίς ἐστιν ἡ περὶ τὸ νοητόν, ἣν xci οἵ φιλόσοφοι διερμηνείου- — 
σιν, ἀντὲ μὲν τῆς μιᾶς τῶν ὅλων ἀρχῆς τὸν χρόνον τιϑέντες, ἀντὶ 
δὲ τοῖν δυοῖν αἰϑέρα χαὶ χάος, ἀντὶ δὲ τοῦ Ὄντος ἁτελῶς τὸ φὸν 
ἀπεολογιζόμενοι καὶ τριάδα ταύτην πρώτην σεοιοῦντες " εἰς δὲ τὴν 
δευτέραν τελεῖν ἤτοι τὸ κυούμενον καὶ τὸ χύον φὸν τὸν ϑεὸν ἢ τὸν 
ἀργῆτα χιτῶνα ἢ τὴν νεφέλην, ὅτι ἐκ τούτων ἐχϑρώσχει ὃ Φά- 
γης" ἄλλοτε γὰρ ἀλλα ττερὶ τοῦ μέσου. φιλοσοφοῦσι" τοῦτο μὲν 
OzrOlO» ἂν » ὡς τὸν νοῦν, ὡς δὲ τεατέρα vai δύναμιν, ἄλλα τινὰ 
σεροσεπεινοοῦντες οὐδὲν τῷ Ορφεῖ σεροσήχοντα. εἰς δὲ τὴν τρίτην τὸν 
Mi ὡς γοῦν, τὸν ᾿Ἠριχετεαῖον ὡς δύναμιν, τὸν irre ὡς τεα-᾿ 

τέρα. 2) — (Post descriptionem Theogoniae χατὰ τὸν Ἱερώνυμον καὶ 

“Ἑλλάνιχον p. 881:) Καὶ ὑπολαμβάνω τὴν ἐν ταῖς δαψῳδίαις ϑεολο- 
γίαν ἀφεῖσαν τὰς δύο τερώτας ἀρχὰς [in Hieronymi et Hellanici 

Theogonia obvias] uera τῆς μιᾶς πρὸ τῶν δυοῖν τῆς τῇ σιγῇ τεα- 
ραδοϑείσης αττὸ τῆς τρίτης μετὰ τὰς δύο ταύτης" ἐνστήσασϑαι 

τὴν ἀρχὴν ὡς σερώτης ῥητόν τι “ἐχούσης χαὶ σύμμετρον χερὸς 
ἀνϑρώπων ἀχοάς. οὗτος γὰρ ἦν ὃ πολυτίμητος. ἐν ἐκείνῃ Χρό- 
γος ἀγήρατος χαὶ «Αἰϑέρος xai Χάους σεατήρ. ἀμέλει xal χατὰ 

ταύτην οὗτος ὃ δράχων γεννᾷ τὴν voii γονήν, .«ἰϑέρα 
φημὶ γοτερὸν 5) χαὶ Χάος ἄπτειρον χαὶ Ἔρεβος ὀμιχλῶδες -- 
— ἀλλὰ μὴν ἐν τούτοις, ὡς λέγει (Hieronymus?), ὃ “Χρόνος 
qv ἐγέννησεν, τοῦ Χρόνου πποιοῦσα γέννημα χαὶ αὕτη 1 παρά- 
docte (scil. Hieronymi relatio), χαὶ ἐν τούτοις τικτόμενον, ὅτι, 
xci ἀπτὸ τούτων ἡ τρίτη πιρόεισι νοητὴ τριάς. τίς οὖν αὕτη ἐστί; 
τὸ Qv, ἡ δυὰς τῶν ἐν αὐτῷ φύσεων ἄρρενος zai ϑηλείας, καὶ 
τῶν ἐν μέσῳ “ταντοίων σττερμάτων τὸ τελῆϑος" x«i τρίτον ἐτεὶ 

J) ,Carnmen subditicium quod ineunte saeculo p. Chr. n seeundo 

praesertim inter Platonicos harum rerum cupidissimos inclaruit Schuster 
p. 35. — 3) Sie Lobeck pro τὴν δὲ vg. τὸν M. τὸν Ἦρ. ὡς δύ». κτλ. (om. 
εἰ δέ). — 3) φημὲ νοτερόν Lobeck pro φησὶ νοερόν. 



Em ὑρλιλύμένον τοῦτον μὲν ei» ὡς νοῦν τῆς τριάδος i ὑ7το- 
ληπτέον, τὰ δὲ μέσα γένη τά τὲ τιολλὰ χαὶ τὰ δίο τὴν δύνα- 

αὐτὸ δὲ τὸ qv ἀρχὴν πατρικὴν τῆς τρίτης τριάδος" ταύτης 
τῆς v τρίτης, τριάδος τὸν τρίτον ϑεὸν «oi ἥδε ἡ ϑεολογία Πρω- 

0y0vov ἀνυμνεῖ x«i Δία χαλεῖ πτιάντων διατάχτορα χαὶ 
᾿ ὅλου τοῦ χόσμου, διὸ χαὶ Πᾶνα χαλεῖσϑαι. τοσαύτη xci αὕτη 
εερὶ τῶν νοητῶν ἀρχῶν ἢ γενεαλογία “ταρίστησιν. 

ES. 49: 
m Joannes Malala, Chronographiae lib. IV P 12. 18: Meca. δὲ 
βραχὺ ἡγήσατο τοῦ ᾿Ισραὴλ, Γεδεών. ἐν αὐτῷ δὲ τῷ χρόνῳ ἦν 

A - Oggseic, ὅστις ἐξέϑετο ϑεογονίαν καὶ χόσμου χτίσιν χαὶ ἀνϑρώ- 
- τῶν πελαστουργίαν, εἰρηχῶς ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συντάγματος αἰτοῦ, ' 

t en “τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἐνϑυμήσεως οὐχ ἐξέϑετό τί στοῦτὲ τεερὲὴ 
)εοῦ ἢ τῆς χοσμικῆς χείσεως, ἀλλ᾽ εἶστεν 0 τι αἰτησαμένου διὰ 
ἰδίας αὐτοῦ εὐχῆς μαϑεῖν σταρὰ τοῦ Φοίβου Τιτᾶνος ἡλίου τὴν : 

ϑεογονίαν χαὶ τὴν τοῦ χόσμου χτίσιν χαὶ τίς ̓ ἑποίησεν αὐτήν. x 
mE ydo ἐν τῇ αὐτοῦ ἐχϑέσει διὰ τεοιητιχῶν στίχων οὕτως 

Ὦ ἄνα, “Δητοῦς vi , ἑχατηβόλε, Φοῖβε, χραταιέ, 

᾿πεανδερχές, ϑνητοῖσι χαὶ ἀϑανάτοισιν ἀνάσσων, 
᾿Ηέλιε, χρυσέῃσιν ἀειρόμενε πτερύγεσσι, 

* ϑωδεκάτην δὴ τήνδε σπεαραί σεο ἔχλυον ὀμφὴν 
- σεῦ φαμένου, σὲ δέ γ᾽ αὑτόν, ἑκηβόλε, μάρτυρα Detur. 5 

) Malalae paraphrasim: Ὦ δέσποτα, ἡμέρας υἱέ, ὃ τὰ πάντα 
᾿πόρρωϑεν. ταῖς ἀχτῖσί σου τοξεύων, ἀμίαντε χαὶ δυνατέ, ὃ τὰ 
“πάντα ἐπιβλέστων, ϑνητῶν xài ἀϑανάτων βασιλείων, Ἥλιε τι- 

Ι μίαις εἰς, τὸν ἀέρα ὑψούμενε χετέρυξι" δωδεχάτην δὴ ταύτην 
ἈΦ παρά gov ἔχουσα ϑείαν φωνήν, σοῦ εἰρηκότος μοι, σὲ δ᾽ αὐτὸν 
E τὸν az μαχρίϑεν λάμποντα μάρτυρα τίϑημι. 

f 

AFr. 49, 3 boris Abel] χρυσέαισιν (ovans Tzetzes). — 4 πα- 
| 660 Bentley] παρὰ ost0.— 5 ctio φαμένου σὲ δὲ αὐτόν codd., eorr. 
ΕΓ :-- A Herwerden] ϑείην. 
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e — ^ ta 

50. τ; 

Proclus in Plat. Crat. p. 64 Boiss: Atraboyé γὰρ αὐτῇ Gi 
μιᾷ τῶν τεάντων αἰτίᾳ ὃ Κρόνος) μόνον, ὡς xci ᾿Ορφεὺς τὴν ττρώ- — — 

τὴν τεάντων αἰτίαν Χρόνον χαλεῖ δμωνύμως αἀχεδὸν τῷ Κρόνῳ" 
c iue ^v - ESSA , “ὦ ͵ 

αἱ δὲ ϑεοτεαράδοτοι φῆμαι τὴν ϑεότητα ταύτην τῷ 2d e$ χαρα- 
m ^ c c - ! ! 

χτηρίζοισιν λέγουσαι ἅτταξ ἐττέχεινα" τὸ ydg ἅτεαξ τῷ ἕν —— 
συγγενές. ldem in Plat. Tim. I 86 B: Ot δέ γε ϑεολόγοι --- — 

» - € , 

Χρόγον τὸ τερῶτον ἐτεωνίμασαν, ὡς δέοντος, ὕτεου γένεσίς ἐστιν, 
2E T - ^ , »; DEC € P 4 ^ ) c I 

ἐχεῖ τεροηγεῖσϑαι τὸν χρόνον, «c9: ον ἢ γένεσις zai δὲ ον. Idem 
A e ἐν 2 E "e 
in Theol. Plat. 1 28, 63: τοῖς μὲν γὰρ Ορφιχοῖς x«i διὰ τοῦτο τὸ 
σερώτιστον αἴτεον χρόνος τεροσείρηται. Idem in Plat. Parm. L. VII 

3 2 , τὶ - 

230: Mh, «cote οὗν, φαίη ἄν τις, χρόνου. μὲν οὐδαμῶς ἐστι uevé- 
M , 

gov τὸ ἕν, χρόνος δέ ἐστιν αὐτό" xai γὰρ οἱ Πυϑαγόρειοι. χαιρὸν 
2 

αὐτὸ τεροσηγόρευον, καὶ ᾿Ορφεὺς χρόνον αττοχαλεῖ τὸ τερώτιστον. 
- ξ 3 2 - ^ 

— Χρόνος δὲ vzó ᾿Ορφέως ὀνομάζεται χατὰ δή τινα ϑαυμαστὴν 
» ^ € - 2 

ἀναλογίαν" γενέσεις γὰρ ὃ ϑεολόγος τῶν ἀγεννήτων μυστιχὰς 
σεαραδοΐς, χατὰ τὸ αἴτιον τῆς ἐκφάνσεως τῶν ϑείων Χρόνον 
συμβολιχῶς ὠνόμασεν" ὅτου γὰρ γένεσις, ἐχεῖ χαὶ χρόνος. ldem | 
in Plat. Crat. p. 71 Boiss: Ὅτσι ὃ μὲν ᾿Ορφεὺς πολὺ τῆς vv —— 

“-- 3 - 3 - ^d 

μύϑων ἐξουσίας ατεολέλαυχε" καὶ σιάντα τὰ τερὸ τοῦ Οὐρανοῦ - 
2 ME 

μέχρι cic σπρωτίστης αἰτίας ὀνόμασιν ἐδήλωσε" χαὶ αὐτὸ τὸ 

ἄρρητον χαὶ τῶν γοητῶν ἑνάδων ἐχβεβηκὸς Χρόνον στροσείρηκεν " 
& 9 ὅτι getan γενέσεως αἴτιον περοὺ “τάρχων, εἴϑ᾽ ὅτι τὰ ὄντως 
ὄντα γινόμενα παραδιδού ς, ἵνα τὴν τάξιν ἐνδείξηται αὐτῶν καὶ 
τὴν τῶν ὁλιχωτέρων πρὸς τὰ μεριχώτερα ὑπεροχήν, ἕνα ἢ ταὐτὸν 
τὸ χατὰ χρόνον τῷ χατ᾽ αἰτίαν, ὥσπερ ἢ γένεσις τῇ τεταγμένῃ 

LA S € , Ca. , ] * - ^ , Ἂς ^ M 

σεροούδῳ. ὁ δέ ye Hotodog χαὶ σιγῇ τεολλαὰ σέβει, καὶ τὸ τερῶτον 
c 2 2 , b 2c ^ ^ 2 ) -— 2 31.24 

ὁλως οὐχ ὠνόμασεν, αλλ οτι μὲν τὸ μετ ἐχεῖνο ἀτε ἀλλοῦ σερο- 
- - ME. τ» 20! ^ , A 5 ,ὔ 

ῆλϑε, δηλοῖ διὰ vov ἤτοι μὲν πρώτιστα Χαος &yérvtTO. 
*. - c - b , 5 

Damascius Quaest. de pr. princ. I 198: τί δὲ o ϑεῖος Ορφεὺυς; οὐ 
στολλοὺς ϑεοὺς ὑφίστησιν ἀττὸ τοῦ Χρόνου uxo 3 τοῦ σερωτογόνοι 
Φαάνητος; 

51. A 
Simplicius in Aristotelis librum I de Coelo p. 132 ed. 

- - ^ , Ü 
Karsten: Καὶ γὰρ περὶ μὲν τὸ γεγονέναι τὸν χόσμον στάντας 

- ," ἢ , ^ , ^ 

6u0yYOUOYEiv φησι τοὺς τε ϑεολόγους χαὶ τοὺς QUOLAOUG τῶν 
, . ^ Mo 

' 
f 
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: γ Jm y 
δὲ γεγονέναι λεγόντων αὐτὸν ot μὲν aiótov λέγουσιν ὡς ᾿Ορφεὺς 

€ * 3 2 « , 3 ^ 

x«i Ἡσίοδος x«i μετ᾿ αὐτοὺς o Πλάτων, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος. 
Idem in Aristotelis de Coelo locum L. III c. 1. (εἰσὲ γάρ τινες, οἵ 

b "IP. - 

quoi οὐϑὲν ἀγένητον εἶναι vOv τιραγμάτων, ἀλλὰ τεάντα γί- 
Ἁ ^ * γ d ^ 

γνεσϑαι, γενόμενα δὲ τὰ μὲν ἄφϑαρτα διαμένειν, τὰ δὲ τεάλεν 
- ^ 1€ ν N - 

φϑείρεσθαι, μάλιστα μὲν ot :τερὶ HotoÓov εἶτα xai τῶν ἄλλων 
ot τερῶτοι φυσιολογήσαντες) p. 251 ed. Karsten: Τῶν δὲ ἄλλων 
τοὺς τερώτους φυσιολογήίσαντας τοὺς τεερὶ ᾿ρφέα καὶ Movoaior 
λέγειν εἰχός, οἵτινες τελὴν τοῦ τερώτου τεάντα γενέσϑαι λέγουσιν. 

52; 
Simplicius in L. IV. Aristotelis Auscult. p. 528 ed. Diels: 

«]ηλοῖ δὲ (Chaos Hesiodium) ov χώραν ἀλλὰ τὴν ἀττειροειδῇ ai 
σεετεληϑυσμένην τῶν ϑεῶν αἰτίαν, ἣν Ορφεὺς χάσμα πελώριον 
ἐχάλεσε. μετὰ γὰρ τὴν μίαν τῶν ττάντων ἀρχήν, ἣν Ορφεὺς 
Χρόνον ἀνυιμνεῖ ὡς μέτρον οὖσαν τῆς μυϑιχῆς vOv Sed» γενέ- 
σεως, αἰϑέρα χαὶ τὸ τεελ ceto» χάσμα περοελϑεῖν qot, τὸν 
μὲν τῆς περατοειδοῦς περοόδου τῶν ϑεῶν αἴτιον, τὸ δὲ τῆς ἀστει- 

ροειδοῦς. χαὶ λέγει περὶ αὐτοῦ" 
. Otóé τι τεεῖραρ ὑτεῖν, ov τευϑμήν, οὐδέ τις ἕδρη. ἢ 

ΟἽ Proclus in Plat. Tim. I 54 D: 4424 ἐπεὶ χαὶ μετὰ τὴν 
μίαν αἰτίαν ἡ δυὰς τῶν ἀρχῶν ἀνεφάνη zai ἐν ταύταις ἢ μονὰς 
χρείττων τῆς δυάδος, ἢ, εἰ βούλοιο λέγειν ᾿Ορφιχῶς, ὃ .«4ἰϑὴρ 
τοῖ Χάους χελ. — Idem II 117 C: ὍὭσσεερ γὰρ ὃ Πλάτων διττὰς 
σεαρήγαγεν αἰτίας zt TOU ἑνός, τὸ “τέρας χαὶ τὴν ἀπειρίαν, 
οἵτω δὴ χαὶ ὃ ϑεολόγος ἀτεὸ τοῦ Χρένου τόν τε "diga χαὶ 

τὸ Χάος ὑπέστησε, τοῦ u£v τεανταχοῦ τεέρατος αἴτιον τὸν “ἰϑέρα, 

τῆς δὲ ἀτεειρίας τὸ Χάος, χαὶ ἀπὸ τούτων τῶν δυοῖν ἀρχῶν 
τούς τε ϑείους γεννᾷ διαχέσμους x«i τοὺς ἐμφανεῖς, ἀττὸ μὲν 
τῆς χρείττονος τεᾶν τὸ μόνιμον χαὶ ταὐτοτεοιὸν χαὶ μετρητιχὸν 
χαὶ συνεχτιχόν, αἀτεὸ δὲ τῆς λοιτεῆς πτᾶσαν τὴν χινητιχὴν xci 

ex iE ^ bi ^ UM) a ^ 9 ' * € 3: 74^ ς - 

ἑτεροτεοιον χαὶ ἀνέχλειτετον τερίοδον χαὶ τὴν ὑτε ἄλλων οριζο- 
, " ^ de tf Ψ 2r : , , E * : , ^ $ 

μένην χαὶ τὴν vu ἄλλων συνεχομένην φύσιν xci τελευταίαν τὴ; 
, , 2 , Jove. ἃ SE. ey , * X. 

«ἐσχάτην αἀτεειρίαν, ἀφ ἧς χαὶ ἡ ὕλη περιέχεται, διὸ vci avo- 
, € , c 

μοίως ὡμοίωται τερὸς ξαυτήν. χώρισμα μὲν γάρ ἐστιν, ὡς χώρα 

ἢ πεῖοας habet Proclus. — ἔδοα Simpl. £ c I 
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τῶν εἰδῶν καὶ τόπος, οὔτε δὲ πέρας οὔτε πυϑμὴν c οὔτε, : 

ἕδρα tegi αὐτήν ἔστιν, ὡς ἄπειρον καὶ ἄστατον xci ἀόριστον, 
οὖσαν. aL Ξηχὲς δὲ cv σχότος χαὶ αὐτὴ ὡς ἀνείδεον λαχοῦσα 

τὴν φύσιν ὀνομάζοιτο ἄν: ὥστε χαὶ ᾿Ορφεὺς χατὰ τοῦτον τὸν 

λόγον ἀπὸ τῆς σερωτίστης τῶν γοητῶν ὑποστάσεως παράγει τὴν 

Ut. ἐχεῖ γὰρ τὸ ἀξηχὲς σχότος χαὶ τὸ ἄστειρον, «ci ταῦτα μὲν 

χρειττόνως τῶν ἐφεξῆς, τῇ δὲ ὕλῃ τὸ ἀλαμτστὲς δι᾿ ἔνδειαν χαὶ τὸ 
2 2 2 

ἄτεειρον οὐ χατὰ δυνάμεως “τεριουσίαν, ἀλλὰ xar ἔλλειψιν. — 
᾿ b 2! 

Proclus in Plat. Parmen. VII. p. 168: ““διαχρίτων τεάντων Ὄντων 
2 ^ € . 

χατὰ σχοτόεσσαν ὁμίχλην φησὶν ὃ ϑεολόγος. — Proclus in 
T c 

Plat. Parmen. VI p. 102: 4o γὰρ ταύτας αἰτίας ἅμα τεαρήγα- 
€ , , τς ἊΝ ἊΝ 2 ^ , , € Mem 

γεν ὁ ϑεὸς, ττέρας χαὶ QzrELQOV * ἢ emet βούλει λέγειν ἡμᾶς Oe- 
φιχῶς, «αἰϑέρα χαὶ Χάος. τὸ μὲν γὰρ ἄπειρον χάος ἐστὶν ὡς 

χωρητιχὸν πάσης δυνάμεως χαὶ πάσης ἀσεειρίας καὶ ὡς σεξρι-- 
λητετιχὸν τῶν ἄλλων χαὶ οἷον τῶν ἀπείρων τὸ ἀττειρότατον * 

^ ' J ς γ , c ' t3 c 359 " ^ , 
τὸ δὲ στέρας, ὁ αἰϑήρ, οτι x«i οὗτος ὁ αἰϑὴρ τὰ στάντα :τερα- 

roi «cL μετρεῖ. Syrianus in Arist. Metaph. I p. 859 b: “Πέγα μὲν 
7 c er) 

αὐτὸν ττροσειτεὼν ὥσττερ ὃ Ορφεὺς τὸ χάος Καὶ μέγα χάσμα 
, 2; 4901 Acib , 5; 4 

σεελώριον &év9a xai ἔνϑα 1), καὶ 0 Πυϑαγόρας ἀόριστον σὴν 
δυάδα. — Idem p. 842 a: ia Xv μίαν λέγωμεν εἶναι Pd i 
σεάντων ἀρχὴν χαὶ ϑεὸν αὐτὴν n τἀγαϑὸν ἢ ἕν σεροσαγορεύωμεν,. 
x&v δύο, zégag χαὶ ἀπειρίαν, ὡς ἐν Φιλήβῳ Πλάτων xal πρὸ 
αὐτοῦ Φιλόλαος, αὐτὰς ὀνομάζοντες, ἢ μονάδα xai δυάδα, ὡς Ot 
σελεῖστοι τῶν Πυϑαγορείων, ἢ «Αἰϑέρα χαὶ Χάος, ὡς ̓Ορφεύς, 
ἢ σερατέα χαὶ δυάδα, ὡς αὐτὸς ὃ Πυϑαγόρας ἐν τῷ deo λόγῳ. 

— Damascius Quaest. de primis. prine. p. 133: Φέρε ovv ἤδη, τί 
χαὶ ττερὶ ταύτης διαλεχϑῶμεν" ἄρα γὰρ ὡς ἅσταντες ὀλίγον τι οἱ. 
φιλοσέφοι χαὶ ἔτι τῶν ϑεολόγων ἔνιοι μετὰ πὴν μίαν ὃ Ἱμνουμένην 
ἀρχὴν δυάδα τίϑεσϑαι δοχοῖσιν, οὕτω xai ἡμῖν ϑετέον ἀχφιβολο-. 

γουμένοις, ὡς νῦν τεειρώμεϑα ἀχριβολογεῖσϑαι; χαὶ τί γὰρ οὐχί; 
, ' "T , B 2. ^ NON - AN ^ SN Jg. ' 

φαίη τὶς αν" vL γὰρ ἔδει μετὰ vC ἕν τεροελϑεῖν v, va 010; zat. 
» H , ^ , M e ^ ^ 2 ^ 

μετὰ τὴν μονάδα τὴν Óvaóe x«i οὕτω γε vOv λοιτεὸν ἀρεϑμον 
- c - 7 ^ ^ ? , * -/ ^ S 

χεροελϑεῖν. οὕτω γοῦν Ooqevc μὲν ἰϑέρα χαὶ Χάος μετὰ τὸν 
- » , c ' B M S o6 a , AER DAD 

Χρόνον παράγει." ot δὲ ϑεοὶ μετὰ τὸν ἕνα ϑεὸν zcavéga χαὶ δύνα- 

1) Ail99o z. μ. 4. π. ἔ. z. ἔ. coni. Lobeck. 

1 
Ἢ 
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; c ace] , » , M - ς - € , 

“αν, ὡς δυάδα μόνον ἐχφαίνουσι x«t τεᾶσαι ομοῦ τι αἱ ϑεολογίαι 
m AA - , -— 

ταὺτὸν στοιοῖσαι :τταραδέδονται. --- Pseudo-Apuleius de orthogr. 
p. 1817 ed. Mai: Orpheus, Linus et Hesiodus deos ex chao ab initio 
erupisse dixerunt. — Joannes Malala, Chronogr. lib. IV p. 73. 74., 

- 2 3 - 
Suidas s. v. Ορφεύς, Cedrenus L p. 57 et 84: Kai ἄλλους 

^ Ἢ , “ " € ) * » » » 

δὲ στολλοὺς σπεερὶ τοῦτου £lizt€ στίχους ὁ αὐτὸς Ορφεύς. ἔφρασε 
€ - - Uu * » 

δὲ ὡς £x τῶν προειρημένων στίχων ποιητικῶν ἐξέϑετο" χαὶ οὐχ 
ἐνεδέχετο, ἐντάξαι τὸ σελῆϑος τῶν στίχων. ἐν τῇ συ γγραφῇ ταύτῃ. 
ἔστι δὲ ἅπερ ἐξέϑετο ᾿Ορφεὺς ταῖτα, ὅτι ἐξ ἀρχῆς ἀγεδείχϑη 

τῷ Χρόνῳ ὃ .1ἰϑὴρ ὑττὸ τοῦ ϑεοῦ Bouioi ode χαὶ ἐντεῦϑεν 
) - - * , 3 -U ^ Y ECT * , - 

χαχεῖϑεν τοῦ “ἐιϑέρος ἣν Χαος, xat Νὺυξ ζοφερα τεάντα χατεῖχε 

χαὶ ἐχάλυτετε τὰ ὑτεὸ τὸν αἰϑέρα, σημαίνων τὴν νύχτα πρω- 
2 - 3 ' 

τεύειν, εἰρηχῶς ἐν τῇ αὐτοῦ ἐχϑέσει ἀχατάλητετόν τινα καὶ 
πάντων ὑπέρτατον εἶναι καὶ σερογενέστερον δὲ χαὶ δημιουργὸν 

ἁτεάντων χαὶ τοῖ "digo αὐτοῦ xai vic Νυχτὸς xci πάσης τῆς 
€ 3 

ὑπεὸ τὸν αἰϑέρα οὔσης καὶ καλυτετομένης χτίσεως, τὴν δὲ γῆν 
- m ἃ € - 

εἶστεν ὑτεὸ τοῦ σχότους ἀόρατον οὖσαν. 
53. 

- - - - 5 v2 - 

Damasc. Quaest. de primis princ. p. 14:: Καὶ γὰρ Ορφεὺς" 
2 Ds ἢν TL z aS - ἢ 1 ? τ, RP, 

ἕτεειτα ὃ &rev$e μέγας Χρονος ἢ) αιϑέρι δίῳ 
3 2 

ὠεὸν ἀργύφεον. 
^ ^ 2 c - ^ Ν 2 ) 7 , 

τὸ yap érevíe δηλοῖ vo τεχνητὸν αλλ ov γέννημα. 
Cf Achills Tatius Isag. ad Arati Phaenom. p. 76: Τὴν δὲ 

^t e , - , οἵ 2 ' 4! 

τάξιν, ἣν δεδωχᾶμεν τῷ σφαιρώματι,᾿ Ορφιχοὶ λέγουσι τεα- 
ραπλησίαν εἶναι τοῖς (olg. ὃν γὰρ ἔχει λόγον τὸ λέστυρον ἐν 
τῷ qQ, τοῦτον ἔχειν ἐν τῷ παντὶ τὸν οὐρανόν" χαὶ ὡς ἐξήρ- 
τηται τοῦ οὐρανοῦ χυχλοτερῶς ὃ αἰϑήρ, οὕτω τοῦ λετεύρου ὃ 
« , ἂν Ὁ xev LU E ^ » 7 - 

vury. Idem p. 77: Σχῆμα δὲ χόσμου οἱ μὲν χωνοειδές, ot 
H 3 , ξ » , » c x3 Hj , 

δὲ φοειδές" ἧς δόξης ἔχονται ot τὰ Ορφιχὰ μυστήρια τε- 
- . " - δ) ^ 3 - 

λοῦντες. Proclus in Plat. Tim. II 130: Ἣν δὲ τὸ qóv ἐχεῖνο 
- D - , € c » 

τοῦ τε αἰϑέρος ἔγγονον χαὶ τοῦ χάους, ὧν ὃ μὲν χατὰ τὸ zégac 
᾿ - - ^ » P4 € 

ἵδρυται τῶν νοητῶν, τὸ δὲ χατὰ τὸ ἄπειρον. ὃ μὲν γάρ ἔστι 
f - , - γ ' 3o - 3 
ῥίζωια τῶν σπτάντων, τῷ δὲ οὐδὲ τεείραϑ' ὑτσῆν. εἰ οὖν τὸ 

- qnd * »! » b 

σερῶτον “τέρατος vi ἀττείροι τὸ τερώτως ἐστὶν 6v, εἴη ἂν vav- 

ἢ Αρόνος Lobeck] ρόνος. 



M. & EF. ^ - cmt ^ b , ? , Á^ - πὸ 

Ἐφρασε δὲ οτι TO uae cine τον ἐδ ἐφώτισε τῆς TENER 

τῶν ὀνομάτων. δυνάμεις μέαν εἶναι δύναμιν χαὶ ἕν χράτος τοῦ D 

γνῶναι ἰδέαν ἢ φύσιν y ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς δυνάμεως τὰ πάντα — 

174 dis OSEOPONLA dios — 

χαὶ τοῦ δες ids τοῦτο μὲν ἐν ἄλλοις" viv δὲ τὰ BC. 
τ 3» t - 

Φάνητος, εἰ οὗτός ἐστι τὸ αὐτόζῳον τρανέστερα ττοιητέον καὶ — 
λεχτέον. 

94. 

Proclus in Plat. Tim. IIT 160 D.: Καὶ γὰρ τῷ zravri τὸ — 
σφαιριχὸν συγγενές — πιρογονιχὸν ovv τὸ σχῆμα τοῦτό ἐστι τῷ 
κόσμῳ, φανὲν μὲν. καὶ ἐν αὐτῷ τῷ χρυφίῳ διακόσμῳ" τὸ γὰρ ἢ 
ἀτεειρέσιον χατὰ χύχλον ἄτρύτως ἐφορεῖτο xcv ἐχείνην — 
εἴρηται τὴν τάξιν" ἐναργέστερον δὲ ἐφϑὲν wal ἐν τῷ τταντελεῖ 
ζῴῳ" τὸ γὰρ ὦ : 

"Oed δ᾽ ἀνὰ χύχλον ἀϑέσφατον 1 

σεερὶ ταύτης εἴρηται τῷ ϑεολόγῳ τῆς ϑεότητος (de Sole). 
29. 

Proclus in Plat. Cratyl yp. 18: ὋὉ δ᾽ ' Dogquos σεξρὶ τοῦ χρυ- 
(ίου διαχόσμου τῶν ϑεῶν οὕτως ἔφη" : 

τὸ δ᾽ ἀπειρέσιον χατὰ χύχλον 
ἀτρύίτως ἐφορεῖτο. ; 

56. MIA ; 
Joaunes Malala, Chronogr. lib. IV. p. 74, Suidas et Cedrenus: — 

σεᾶσαν τὴν χτίσιν, εἰτεῶὼν ἐχεῖνο εἶναι. τὸ φῶς τὸ δῆξαν τὸν : 

αἰϑέρα τὸ ττροειρημένον τὸν ὑτεέρτατον τεάντων" οὗ ὕνομα ὃ ἷ 
D? «3A 2 ^ b - t 

αὑτὸς Ορφεὺς ἀκούσας ἐχ τῆς μαντείας ἐξεῖσχτε, Miu, Quse ὦ "es 

᾿Ηριχετεαῖον, ὕστερ ἑρμηνεύεται, τῇ κοινῇ γλώσσῃ ϑουλή, φῶς, 

ζῳοδοτήρ 3 εἰσεὼν ἐν τῇ αὐτοῦ, ἐχϑέσει ταύτας τὰς τρεῖς ϑείας 

μόνου ϑεοῦ, ὃν οὐδεὶς ὁρῷ, ἥστινος δυνάμεως οὐδεὶς δύναται ΄ 

γεγενῆσθαι, χαὶ ἀρχὰς ἀσωμάτους χαὶ ἥλιον xL σελήνην ἐξου- EY 
σίας χαὶ ἄσεῤρα σεάντα χαὶ γῆν καὶ ϑάλασσαν, τὰ ὀσύμινᾷ ἐν 
αὐτοῖς τεάντα χαὶ τὰ ἀόρατα. 

- ἢ zai Schneider] χατά. ?) Cor; Suidas. 
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91. 

Lactantius Instit. I 5: Orpheus — deum verum et magnum 
Πρωτόγονον, primogenitum, appellat, quod ante ipsum nihil sit 
genitum, sed ab ipso sint cuneta generata. Eundem etiam Q«- 
γνηταὰ nominat, quod eum adhuc nihil esset primus ex infinito 

apparuerit et exstiterit. Cuius originem atque naturam quia 
concipere animo non poterat, ex aere immenso natum esse dixit: 

Πρωτόγονος Φαέϑων περιμήχεος αἰϑέρος υἱός. 
Aliud enim amplius quod diceret non habebat. 

οὗ, 

Proclus in Plat. Tim. II 132: 1424€ διὰ εἰ τῶν νοουμένων 
κάλλιστον εἶστε τὸ αὐτόζῳον χαίτοι σεέρας Ov τῶν γοητῶν; ἢ καὶ 
εἰ σερὸ αὐτοῦ γοηταὶ τάξεις εἰσίν, ἀλλ᾽ ἐχείνων ὑφεῖται τὸ κάλ- 
λιστον. οὐ γὰρ μετέχουσι τοῦ χάλλους, ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἐστιν 1 

χαλοττοιὸς αἰτία χαὶ τὸ πρώτιστον χάλλος χαὶ ἢ καλλονή. διὸ 
χαὶ σεαρ᾽ Ορφεῖ κατὰ ταύτην τὴν τάξιν νοερῶς ἐχφαίνεται, καὶ 
ὡς τοῦ χάλλους ἤδη “στροόντος ἐν τοῖς νοητοῖς τοῖς τερώτοις ἥνω- 
μένως χαὶ συνεχῶς ὃ “Φάνης περικαλλέος αἰϑέρος υἱὸς 0v0- 
μαζεται καὶ ἁβρὸς Ἔρως, ὅτι δὴ τῆς χρυφίου χαὶ ἀρρήτου 
χαλλονῆς σερῶτος οὗτος ὁ ϑεὸς πεγελήρωται. διὸ χαὲ χαλλι- 

στος ὀνομάζεται, τῶν μετεχόντων τὸ τερώτιστον ὃν, χαὶ εἰ τεάντα 
τὰ νοητὰ ἥνωται ἀλλήλοις. — — ἔτι ζῷον μέν ἐσειν ὃ χόσμος 
ὡς εἰχὼν τούτου τοῦ Φοητοῦ ζῴου χαὶ τῆς σεαν"τότητος τῆς νοη- 
τῆς. ὁρατὸν δὲ ὡς ὁμοιούμενον τῷ φανῷ τοῦ σαραδεί γματος. 
0 γάρ ἔστιν ὃ ἐκεῖ χρώς, τοῦτό ἐστι τὸ ἐνταῦϑα ὁρατόν" 

Θαύμαζον χαϑορῶντες ἐν αἰϑέρι φέγγος &elrosov- 
τοῖον ἀτεέστιλβε χροὸς ἀϑανάτοιο Φάνητος. 

Cf. Proclus in Plat. Theol. III 20. 161: τοῦτο γάρ ἐστι τὸ φανότατον 
τῶν νοητῶν ὃ νοῦς ὃ νοητὸς χαὶ τὸ ἀτεοστίλβον τὸ φῶς τὸ νοητόν, ὃ 
χαὶ τοὺς νοεροὺς ϑεοὺς ἐχτελήττει φανὲν καὶ τεοιεῖ ϑαυμαάζειν τὸν 

χεατέρα, καϑάπερ φησὶν δ᾽ Ορφεύς. Proclus. in Plat. Tim. IV p. 204 
, C: “ιχῶς ἄρα ϑεωρήσομεν τὸν ἥλιον, καὶ ὡς ἕνα τῶν ἕπετὰ χαὶ ὡς 

ἡγεμόνα τῶν ὅλων, χαὶ ἐγχόσμιον χαὶ ὡς ὑπερχόσμιον, χαϑὸ χαὶ 

σεροσλάμττει. τὸ ϑεῖον φῶς, ὡς τἀγαϑὸν τὴν ἀλήϑειαν τὴν ἐκ- 

ϑεοῖσαν τούς τε νοητοὺς x«i τοὺς γοεροὺς διαχόσμους, ὡς ὃ 
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, - 2 - ἂν X" ^——— ἃ & - ree (Φάνης τεαρὰ τῷ Ὀρφεῖ σροΐησι τὸ »γοητὸν φῶς, ὁ σεληροῖ γοή- 

σεως πάντας τοὺς γοεροὺς θεούς, ὡς ὃ Ζεὶς γοερὸν χαὶ Óm- 

«ἰουῤγιχὺν ἀνάτετει φῶς εἰς τεάντας τοὺς ὑστερχοσμίους. Proclus 
in Plat. Tim. II P 130 €: Νῦν δὲ τὰ στερὶ τοῦ Φάνητος, εἰ 
οὗτός ἔστι τὸ αὐτόζῳον τρανέστερα ποιητέον x«i λεχτέον. τὸ 
αὐτόζῳον QA ἄλλο τί ἐστιν ἢ ὃ παρὰ τῷ ϑεολόγῳ Φάνης. εἰς 
γὰρ πρῶτος ἀττὸ τοῦ qo UE ὅστερ ἐχεῖνος δηλοῖ τὸν πρώ- 
τιστον γοητὸν γοῦν, τὸ δὲ ἐξ φοῦ προϊὸν πρῶτον χαὶ μόνον οὐχ 
ἄλ Ào ἐστὶν ἐξ ἀνάγκης, ἢ ζῷον, δῆλον ὅτι χαὶ ὃ μέγιστος Φάνης 
οὐχ ἄλλο τί ἐστιν ἢ τὸ τερώτιστον ζῷον χαὶ, ὡς φαίη Πλάτων, 
τὸ CUTOLQOY. 

59. 
Hermias in Plat. Phaedr. p. 141: Koi πρῶτος χαταλάμισεε- 
ς 

ται ὁ οὐρανὸς ὑστὸ τοῦ ϑείου φωτὸς τοῦ Φάνητος * τὴν γὰρ 

Νύχτα ἡνῶσϑαι αὐτῷ φησι" 
pur up H - Iloorcyovóv γε μὲν οὔτις ἐσέδραχεν ὀφϑαλμοῖσιν, 

5 ^ ΤᾺΣ « 4 , E ^ DM. cr 

εἰ μὴ Νιξ ἱερὴ μούνη" τοὶ δ᾽ ἄλλοι &zcavrec 
t- - 2r 

Sa/ualov χαϑορῶντες iv αἰϑέρι φέγγος ἄελσετον" 
- 2 ^ * 5 

τοῖον αττέστιλβε χροὸς αϑανάτοιο Φάνητος. 

Cf. Wolfi Anecd. III p. 209: Ὅ τε γὰρ Ἑλλήνων ϑεολόγος 
᾿Ορφεὺς τερῶτον ἐττοίησε τὸν Φάνητα χαϑορώμενον ὃ ὑπεὸ τῶν Dev. - 

00, 

Proclus in Plat. Tim. IV p. 266 AB: Kai yao τῆς γυχτὸς 
€ , 

χαὶ τῆς ἡμέρας τάξεις πολλαί, γοητὰ χαὶ νοεραὶ χαὶ ὑττεερχό- 
, c A COPS ^ , 

σμιοι χαὶ οὐράνιοι χαὶ ὑτεὸ Med ὡς καὶ ἢ Ορφιχῇ διδάσχει. 
ϑεολογία, xci αἱ μὲν γερὸ τῆς δημιουργίας, αἱ δὲ ἐν αὐτῇ rre 

» - 

χόμεναι, αἱ δὲ c αὑτῆς σπιροϊοῦσαι, χαὶ αἱ μὲν ἀφανεῖς, αἵ 

δὲ ἐμφανεῖς etc. Cf. Hermias in Plat. Phaedr. p. 144: Τριῶν 
ydo παραδιδομένων Νυχτῶν παρ᾽ "Qepsi τῆς μὲν ἐν αὑτῷ με- 
γούσης τῆς πρώτης, τῆς δὲ τρίτης ἔξω προελϑούσης, τῆς δὲ 
μέσης τούτων, τὴν μὲν σερώτην μαντεύξιν φησίν, o ἐστι τῆς 
MAL LUE τὴν δὲ μέσην ciÓoíav χαλεῖ, 0 ἐστι σωφροσύνης, τὴν. 
δὲ τρίτην ἀτεοτίχτειν φησὶ τὴν διχαιοσύνην. 

Fr. 59, 2 τοί Koechly] ot. — 4 ἀπέστραπτε varians lectio. 
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61. 

i εὐδαίμονα, σεμνόν, 

Min, σπέρμα φέροντα ϑεῶν, κλυτόν, ὃν τε Φάνητα 
DS σερωτόγονον μάχαρες χάλεον χατὰ μαχρὸν ^ OÀvuztov. 

€f Proclus in Plat. Crat. P 36: Kai , Ὀρφεὺς “Ζερώτην ταύτην 

ϑεῶν" τὸ γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς περοϊὸν φῶς γνωστὴν αὐτὴν τοῖς vosgoic 
; E ὀνομαστὴν ἀπέφηνεν" λέγει δ᾽ οὕτως: M3 ῆτιν, στεἕ oua. qé- 

E ovra ϑεῶν, χλυτόν, ὅν τε Φάνητα πρωτόγονον μάχαρες 
BS χατὰ μαχρὸν Ecc Et in Plat. Tim. II 

, ^ 7 € - ^ - 

ὅτι δὲ τὸ αὐτόζῳον μονό- 

(ua χαίρει, pesi ΩΣ χαὶ διὰ τῶν δ δυῶν ϑεολογιῶν. χλύει 
.. γὰρ ὃ κατὰ τὸ φὸν ϑεός, δῆλον ὅτι ζῷον ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, χαλεῖ δὲ 
4 ὅμως αὐτὸν πα άυνα σεμνόν, Πῆτιν, σπέρμα qé- 
ida ϑεῶν, κλυτόν. Conf. II 137 B: Εἰκότως ie χαὶ 

y^ 

edv, χλυτὸν G7tÓ VOU κρυφίως ὄντος ϑεοῦ τὰ σπιάντα xai ἀτεὸ 
τούτου χσεάσας ὑφίστησι τὰς δευτέρας τάξεις τῶν ϑεῶν. Et m 

at. Tim. V 303 B: Πατὴρ μὲν ὁ σερῶτος ἀπτὸ τοῦ ἑνὸς (Chrono) 
d Aion, στατὴρ δὲ zai ποιητὴς ὃ χατὰ τταράδειγμα 
jc, ὅν τε Φάνητα πρωτόγονον μάκαρες χάλεον" ποιη- 

τὴς, δὲ xoi πατὴρ ὃ Ζεύς, ὃς καὶ vir λέγεται δημιουργὸς ὑφ᾽ 
δ τοῦ" πατήρ τε ἔργων φαῖεν ἂν οἱ ᾿Ορφιχοί" ποιητὴς δὲ 
ὧς μόνος. δ τῆς μεριστῆς ἔστι δημιουργίας αἴτιος (Zagreus), ὡς ἂν 

: οἵ, αὐτοὶ φαῖεν. τῷ μὲν οὖν τεατρὶ μόνως ὑσεόχειται τὰ γοητὰ 
E πάντα, τὰ »οερά, τὰ ὑπερχόσμια, τὰ ἐγκόσμια" τῷ δὲ ᾽τατρὶ 
τ καὶ ποιητῇ. τὰ νοερὰ σεάντα, τὰ ὑπερχόσμια, τὰ ἐγκόσμια" τῷ 
| δὲ “Ζτοιητῇ. μόνως τὰ ἐγχόσμια - χαὶ ταῦτα πάντα ἡμᾶς ἢ "Op- 

ο΄ φέως ἐδίδαξεν ὑφήγησις᾽ xo^ ἑκάστην γὰρ ἰδιότητα τῶν τετ- 
τάρων͵ πλῆϑος ὑποτέταχται τῶν ϑεῶν. τίνα δὲ τὰ ἔργα τοῦ 
δημιουργοῦ κι χαὶ πατρός; ἢ δῆλον τά τε σώματα σεάντα χαὶ ἡ 
γῶν ζῴων σύστασις καὶ ὃ τῶν ψυχῶν τῶν μεϑεχτῶν ἀρεϑμός. 

, 
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γὰρ καὶ αὐτοῖς ἐνδέδωχε δύναμιν τῆς ἀτρέτπετου διαμονῆς, συνε- - 
χτιχὸν αὐτῶν χαὶ φρουρητιχὸν ὑπεάρχον. ἐξῃρημένως * οἱ δὲ νόες - 
οἱ ταῖς ψυχαῖς ἄνωϑεν ἐσειβεβηχότες οὐχ ἂν λέγοιντο ἔργα τοῦ 
στατρός. οὐδὲ γὰρ γένεσιν ἔσχον, ἀλλ᾽ ἀγεννήτως. ἐξεφάνησαν,, 
οἷον ἐντὸς ἀδύτων τεχϑέντες χαὶ οὐ σεροελιϑόντες ἐξ αὐτῶν. ἐχείνων E 

γὰρ οὐδὲ zragaósí;yuavd ἐστιν, ἀλλὰ τῶν μέσων τε χαὶ τῶν v&- — 
λευταίων. ψυχὴ γὰρ πρώτη τῶν εἰχόνων, τὰ δὲ ὅλα, οἷον τὰ 
Loa x«i ἔμψυχα xal ἔννοα καὶ γεννητά, χαὶ £X τῶν νοητῶν 
ὑσεέστη τταραδειγμάτων, ὧν χαὶ τὸ αὐτόζῳον ἣν στεριλησετιχόν. e 
Damascius Quaest. de primis prine. p. 307: Καὶ ᾿Ορφεὺς τὸν 
σεολυτίμητον τοῦτον ϑεὸν ἀνυμνεῖ Μῆτιν, σττέρμα φέροντα 
ϑεῶν, κλυτὸν Ἡριχεπαῖον. Confer p. 142: Ζιὸ xai zóv | 
Miri πρῶτον ὃ ϑεολόγος ἀνυμνεῖ σττέρμα φέροντα ϑεῶν. Et 
p. 346: Εἰ δὲ ὃ σταρ᾽ ᾿Ορφεῖ πτρωτόγονος ϑεός, 0 τεάντων σττέρμα 

ENT ΜΕΕΣ CS, B ἢ 

φέρων τῶν ϑεῶν, ἀπὸ TOU (OU τερῶτος ἐξέϑορε καὶ ἀνέδραμε, 
τίς μηχανὴ τὸ μὲν qv ἐξηγεῖσϑαι τὸ Ov, τὸν δὲ ἀττὸ τοῦ ὕντος Ὁ 
ἐχϑορόντα τιρωτόγονον ϑεὸν ἀνυμνεῖν; ^ : 

62. B 
Proclus in Plat. Tim. II 130 F: Kai ἐν αὐτῷ τερώτῳ τὸ Uu 

ϑῆλυ χαὶ τὸ ἄρρεν, ὡς ζῴῳ τερώτῳ " , x. 
Θῆλυς «ai γενέτωρ χρατερὸς ϑεὸς ᾿Ηριχετταῖος, EE 

φησὶν ὃ θεολόγος" αὐτῷ δὲ xai ai πετέρυγες τερῶτον. Cf. La- : 
ctantius Instit. IV 8, 4: Nisi forte existimabimus deum, sicut 

Orpheus putavit, e£ marem esse et feminam, quod aliter gene- — 
rare nequiverit, nisi haberet vim sexus utriusque: quasi aut ipse 
secum coierit aut sine coitu non potuerit procreare. p. 

63. 7 
Proclus in Plat. Tim. II 130 B: Τοιαῦτα γὰρ περὶ αὐ- ^ - 

toU καὶ ᾿Ορφεὺς ἐνδείκνυται σεερὶ τοῦ Φάνητος ϑεολογῶν. πρῶτος “ἢ 
t 

2 

V 

yotv ὃ 9tóg mag αὐτῷ ζῴων κεφαλὰς φέρει 
χεολλὰς 

κρίας, ταυρείας, ὄφιος χαροστοῦ τε λέοντος MA. 

χαὶ 7tQÓELGLY ἀτεὸ τοῦ σερωτογενοῖς φοῦ, ἐν ᾧ σπερματιχῶς τὸ VÀ 

Fr. 63. Traditam scripturam χεφ. φέρει πολλὰς χριΐας, ταυρείους, ὁ 
ὀφίας χαροποῦ τε λέοντος corr. Herwerden. 
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ζῷόν i ἐστι. Et p. 131 E: πὸ χαὶ δλιχώτατον ζῷον ὃ ϑεολόγος 
ἀναπλάττει χριοῦ χαὶ ταύρου vai λέοντος xai ᾿δράχοντος αὐτῷ 

σπεεριϑεὶς χεφαλάς. 
θ4. 

Hermias in Plat. Phaedr. p. 135: Τειρὰς δὲ ὃ Φάνης, ὡς 

᾿Ορφεύς φησι" 
Τετράσιν ὀφϑαλμοῖσιν ὁρώμενος ἐνϑα x«i ἔνϑα. 

65. 
Hermias in Plat. Phaedr. p. 137: Πρώτῳ γὰρ τούτῳ (τῷ 

Φάνητι) ἡ ϑεολογία τεαρέχει τοὺς ἵτετεους ἅτε τερώτῳ ἐχφοιτή - 
- , , 2 € , ' ' - , , , 

σᾶντι τῶν οἰχείων ἀρχῶν, ἐττεὶ χαὶ τερῶτος ἐν τούτῳ γίνεται 
γάμος, καὶ ἁτελῶς ᾧ ἐνέργειαν δίδωσι τούτῳ xal ἵσετους τεα- 
ρέχει, αὐτῷ δὲ τούτῳ τερώτῳ τῷ δεστεότῃ Φάνητι xai τετέρυγας 
δίδωσι" 

Χρυσείαις ττετερύγεσσι φορεὺ μενος ἔνϑα χαὶ ἔνϑα. 

€f. Hermias 1. 1. p. 125: Οὐ σερῶτος δὲ ὁ Πλάτων ἡνίοχον. χαὶ 
ὕσετεους τεαρέλαβεν, ἀλλὰ «ci πρὸ αὐτοῦ OL ἔνϑεοι τῶν τεοιητῶν, 

“Ὅμηρος, ᾿Ορφεύς, Παρμενίδης. 
66. 

Nonni Abbatis coll. et exp. hist. quibus Gregorius Nazian- 
zenus in priore invectiva in Julianum usus est cap. 18 (Patr. 
Mign. vol. 36, p. 1021): Περὶ τοῦ Φάνητος χαὶ Ἤρικα- 
σεαίου. Ἔν τοῖς ᾿Ορφιχοῖς “εοιήμασιν εἰσηνέχϑη τὰ δίο ταῦτα 

τὰ ὀνόματα μετὰ xai ἄλλων τεολλῶν: ὧν τὸν Φάνητα εἰσάγει 
αἰδοῖον ἐ ἔχοντα ὀτείσω τεερὶ τὴν epi. λέγουσι δὲ αὐτὸν ἔφορον 
εἶναι τῆς ξῳογόνου δυνάμεως. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν Ἠριχαπαῖον 
λέγουσιν ἑτέρας ἔφορον εἶναι δυνάμεως. τεερὶ δὲ τοῦ, O “τάντας 
χατατείνων ϑεούς, οὐ λέγει σπεερὶ τοῦ Ἤριχαπαίου, ἀλλὰ τεερὶ 
τοῦ Κρόνου. λέγεται γὰρ οὗτος ovc ἔτεχεν υἱοὺς τεάλεν κατατειεῖν 
χαὶ ἐμέσαι ovc ἤδη κατέσειε. λέγεται λίϑον κατατειεῖν ἀντὶ ToU 
Zhóg καὶ λίϑου χατελϑόντος ἐμέσαι τεάντας. 1) 

Fr. 65, χρυσέαις cod. 
2) Pertinent haee ad Gregor. Nazianz. Or. III adv. Julianum p. 104 

Παρίτω ἐπὲ πᾶσιν ὃ Φάνης τε χαὶ ὃ Ἠριχαπαῖος zal ὃ πάντας χαταπί- 

vor τοὺς ἄλλους εἶτ ἀναδιδοὺς ϑεούς, ἵνα γένηται πατὴρ ἀνδρῶν τε 

᾿ϑεῶν τε. 195 
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67. 

Schol Apoll Rhod. III 26: Ὃ δὲ Ἡσίοδος ἐκ Χάους λέγει 
τὸν Ἔρωτα" ἐν δὲ τοῖς εἰς ᾿Ορφέα Χρόνου" 

«Αὐτὰρ Ἔρωτα Χρόνος wel τενεύματα τεάντ᾽ ἐτέχνωσε. 

68. 

Proclus in Plat. Tim. IV 267 C: Ἐπεὶ τόν γε νοητὸν E 
volv «ci ἀνέμματον ὃ ϑεολόγος τεροσηγόρευσε" λέγει γοῦν zrepi 
error 

Ποιμαίνων τερατείδεσσιν ἀνόμματον ὠχὺν Ἔρωτα. 

. 10. 

Proclus in Plat. Alcib. II p. 181: Καί μοι δοχεῖ χαὶ ὃ 
IlÀcrov &QOwv παρ᾽ ᾿Ορφεῖ τὸν αὖ τὸν τοῦτον ϑεὸν καὶ Ἔρωτα 
χαὶ δαίμονα μέγαν ἀπτοχαλούμενον ἀγαπῆσαι χαὶ αὐτὸς iz 
10b ἔρωτος τὸν τοιοῖτον ὕμνον" στεξρὶ μὲν γὰρ τοῖ νοητοῦ vor 
λέγων ὃ ϑεολόγος 

«βρὸς Ἔρως (φησί) «ai Ἤδτεις ἀτάσϑαλος, 
χαὶ τεάλιν" 

Οἵσιν ἐπεεμβεβαὼς δαίμων μέγας αἰὲν ἐτεοιχνεῖ. 

TA. 

Proclus in Plat. Tim. IL 102 D. E: Πάλαι γὰρ ὃ 9&0Aóyos 
£v ye τῷ Φάν ὴν ὃ Ὁγιχὴν αἰτίαν ἀνύμνησεν" ἐχεῖ γὰ v ye τῷ Φάνητι τὴν δημιουργιχὴν αἰτίαν ανὑμνη ἐχεῖ γὰρ 
ἦν r& xci τεροῖν, ὥσττερ ἔφη xai αὐτός, 

Βρόμιός ve μέγας xal Ζεὲὶς ὃ πανόπτης, 
ἵνα δὴ τῆς διττῆς δημιουργίας ἔχῃ τὰς οἱονεὶ eris χαὶ ἐν εῷ 
du τὴν σταραδειγματικήν. Miri γὰρ αὖ xai οὗτός ἐστιν, ὥς 
φησι" Καὶ Ἱπῆτις περῶτος γενέτωρ χαὶ Ἔρως πτολυτερσεής. Ξ 

4ὐτός τε 0. Τιόνυσος zai Φάνης χαὶ ᾿Ηριχε;ταῖος συνεχῶς ὀνομά- 

ζεται. Cf. Proclus in Plat. Alcib. IIT p. 88: Ἔν γὰρ τῷ 4i ὁ 
32/1 74 , ' ^ €, , - , ν 3) 

ἔρως ἐστί: x«i γὰρ Mimrig ἐστι τερῶτος γενέτωρ χαὶ ἔρως ττο- 
λ ᾿ , -ν " 0 Ἢ S , 2: n ^x 4 ^ ? ' : , - 

υτξρτεης, X«L ὁ οὺς τ7τροξισιν €X τοὶ ἐιος χαι συνυτεξστῆ τῳ 

Fr. 61, 1 Χρόνος et supra AXgorov Zoóga pro Κρόνος et Κρόνου. 
Fr. 70. ἐποιχνεῖ Lobeck] ἐπ᾿ ἴχνη Gixlogun) Mullach ἐπέσχει coni. 
Fr. 71. zv δὲ Φάνης Bo. τ. u. κ. Z. ὃ m. coni. Mullach. 



E 

4 πὶ t πρώτως à τοῖς νοηιοῖς" ἐχεῖ γὰρ ὁ gr. ὁ “τανότετης ἐστὶ 

12. 

ist Pino: in Plat. Tim. V 291 C: Λόετι xai πρὸ τοῦ χόσμου v γοερῶν ἡγοῦνται (Nox et .Phanes) ϑεῶν ἐν τῷ ἀδύτῳ διαιω- 
is ἱδρυμένοι, χαϑά φησιν ᾿Ορφεύς, τὴν χρύφιον αὐτῶν τάξιν 

i i ἀνέχφαντον ἐχεῖνος ἄδυτον ἀτεοχαλῶν. Cf. Proclus in Plat. 

"Parmen. L IV P 235: Ἐπὶ δὲ τούτων τῶν νοητῶν εἰδῶν LS τ 
καὶ τὸ ἡμὴ τερὸς ἡμᾶς αὐτὰ τὴν E eeu € ἡμᾶς σερὸς 

cam E cd μόνῃ yoddiua τῇ τεροσεχῶς μετὰ καῦτα W-—— 
* po ϑεῶν (id est Nocti). 

13. 

-. Proclus in Plat. Tim. II 137 B: Ὁ δέ 7γε Φάνης μόνος. TE ΤΣ 
ἐσιν, χαὶ ὃ αὐτὸς ἀνυμνεῖται ϑῆλυς χαὶ γενέτωρ, τεταράγεε! — 

" 
TA. 

ἅ, τας. γύκτας χαὶ τῇ μέσῃ σύνεστιν ὃ πατήρ" 

Me TN αὐτὸς ἑῆς γὰρ τεαιδὸς ἀφείλετο κούριον ἄνϑος. Ἧς 

er Proclus in Plat. Tim. V 291 D: Τὸν δὲ κρατῆρα, τὸν ἕῳο- — 
pe τῇ Noni τῇ τεᾶσαν £x τῶν ἀφανῶν εὐῤαγούσῃ ζωὴν μετὰ 

; 14. | - 
— Produs in Plat. Tim. V 335 B: ^9 d γὰρ αὐτὸς δ᾽ 

ανεὶς τῶν ὅλων δημιουργὸς τὸν σύμπεαντα χόσμον χάλλιστν 

à καὶ ἄριστον εἰς δύναμιν ἀπέφηνεν, οὕτω δὴ βούλεται χαὶ τοὺς 
aen Tum vc δημιουργοὺς χάλλιστα χαὶ ἄριστα τὸ ϑνητὸν διαχυ-- 

ν ζῷον, κάλλος μὲν αὐτοῖς arro τῶν vou ἐτεοχετεύων, 

ELÓO δυνάμεως ἀττοτεληρῶν αὐτοὺς zai βουλήσεως, οἵαν. 
͵ ἐς ἔχων τι τὸν ὕλον θεῶν κόσμον. Idem Te Tim. II 



Wa. 

B ente. quorum causa ARE condiderit liberisque prospexe- 41 
rit, ut haberent habitaculum sedemque communem, 

LA 3 , 

Ἔχεισεν ἀϑανάτοις δόμον ἄφϑιτον. 

16. 
Joannes Malalas IV p. 75. 76: Τὸ δὲ τῶν ἀνϑρφώπων γένος. 

εἶστεν ὑσε αὐτοῦ τοῦ ϑεοῦ σελασϑέν τα ἐχ γῆς xal ψυχὴν voz 
αὐτοῦ ha, Jóvta λογικήν, καϑὼς Mooijc ὃ pho ἐξέϑετο ταῦτα. 
ὁ δὲ αὐτὸς ᾿Ορφεὺς ἐν τῇ αὐτοῖ βίβλῳ συνέταξεν, ὅτι διὰ τῶν 
αὐτῶν τριῶν ὀνομάτων (scil. Mijris, Φάνης, ᾿Ηριχεπταῖος), μιᾶς 

δὲ ϑεότητος τὰ τεάντα ἐγένετο, χαὶ αὐτός ἐστι. τὰ στάντα. Pe 
δὲ τοῦ ταλαιτεώροι γένους τῶν ἀνϑρώττων ὃ αὐτὸς Ὀρφεὺς ἐ ἐξέ- 

Sero ποιητικῶς. στίχους στολλούς, ὧν μέρος εἰσὶν οὗτοι" 
Θῆρές v' οἰωνοί v& βροτῶν v. ἀλιτήρια φῦλα, 
" - »f , d Ἁ PA 

ἄχϑεα γῆς, εἴδωλα τετυγμένα, μηδαμὰ μηδὲν 
2 - - 

εἰδότες, οἴτε χαχοῖο τεροσερχομένοιο νοῆσαι 
, 33 Y ΤΆ ΤΟΣ , . (αὶ 

φραδμονες, OUT Q7tOOtY ua) αντοστρέψαι χαγότητος, 
3e - 9. 

OUT ἀγαϑοῦ σπταρεόντος ἐπειστρέιμαι τε χαὶ ἔρξαι 
ἴδριες, ἀλλὰ μάτην ἀδαΐμονες, ἀτερονόητοι. : 

NV 3f650 t ^ f € ΘῈ ΚΝ, , E 

X«L GÀÀovc δὲ σεολλοὺς griyovs ἐξέϑετο ὁ αὑτὸς σοφώτατος Oo — 
φεύς. ταῦτα δὲ πάντα ἐξέϑετο ὃ σοφώτατος Tio eos ὃ E rM 

γράφος λέγων τὸν αὐτὸν ᾿Ορφέα πρὸ τοσούτων χρόνων εἰτεόντα — 
τριάδα ἑμοούσιον δημιουργῆσαι τὰ στάντα. Cf. Malalae peri- 

, m 2 , 

phrasim versuum supra prolatorum: Θηρία ὄρνεά τε, τῶν ἀνϑοώ- 
΄ - - 5 zt0v τὰ χαταναλισχύμενα ἔϑνη, τὸ βάρος τῆς γῆς, εἶδος χατε- 

, ' ^ p m , "d ^ , ) y  GztveGuévOv, μηδὲ διὰ τί ἐγεννήϑησαν, μηδὲ διὰ τί αἀτεοϑνη- 
" - b] 3 - , 

σχουσι γινώσχοντες" OULE χαχοῦ ἐρχομένου zat αὐτῶν αἰσϑανό-. — — 
Ἧς 2 , » 3. τς , Sra , xs "RECTO 

μενοι ἀσφαλίσασϑαι, οὔτε Qzr0 μαχρόϑεν zr0Àv ἀττοστρέιμαι ἔχ 
τοῦ χαχοῦ, οἵτε ἀγαϑοῦ ἐρχομένου ὑτεοστρέιναι ἐχ τοῦ καχοῦ vai 

- ^ 32424) » τ χρατῆσαι καλὸν ἔιτσεειροι, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχεν ἀμαϑεστάτως φέρονται 

QU. 

Fr. 26, 1 v ἀλιτήρια Bentley| δ᾽ ἀλιτώσια (ταλεῖτε oim). — 
2 μηδαμά Bentley] μὴ διὰ. — Α« οὔτ᾽ ἄποϑεν Bentley] οὔτε ποῖον. — 
5 rr omm. codd. 
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7e , ] . ) x ' - 

-. μηδὲν σεροεννοούμενοι. Cf. Suidas s. v. Ὀρφεύς: Περὶ δὲ τοῦ 
- 3 , ἊΨ c ^ LI c - - 

γένους τῶν ἀνϑρώτεων εἶττεν, ὅτι χαὶ αὐτὸ ἱὑτεὸ τοῦ δημιουργοῦ 
, * m , , * ^ 2h , 7 

σεάντων χαὶ ϑεοῦ ἐτελασϑὴ zat ψυχὴν ἔλαβε λογιχήν, αχολου- 
ἡ , - ' - 

ϑήσας τοῖς ωσέως" x«i ταλαίττωρον εἰρηχὼς τὸ γένος τῶν 
' ) - € - " 

ἀνθϑρώττων χαὶ τ:τολλοῖς ὑττοχείμενον τεάϑεσι, ψυχιχοῖς τε χαὶ 
- , 2 - ^ - , ^ 

σωματιχοῖς" δεχτιχόν ve ἀγαϑῶν xci :τονηρῶν ἔργων χαὶ τὰ 
-Ὁ- Ψ 

τ΄ σερὺς τὸ ζῆν ἀϑλίως διαχείιίενον. 

| T. 

, Proclus in Plat. Tim. I 381 A: Καὶ γὰρ οὐ μόνον ot 
μαϑηματιχοὶ λέγουσι zc&pi τοῦ μὴ z&r χλῖμα γῆς ἀνϑρώτεους 
ἔχειν, ἀλλὰ xai ᾿Ορφεὺς οὑτωσὶ διορίζων" 

διώρισε δ᾽ ἀνθρώποισι 
χωρὶς &z ἀϑανάτων ναίειν ἕδος, ἡ μέσος ἄξων 
ἠελίου τρέτπεεται δινεύμενος, οὔτε τι λίην 

ψυχρὸς ὑπεὲρ χεφαλῆς ovr. ἔμσευρος, ἀλλὰ μεσηγύς. 

1 18. D 
᾿ Simplicius in Aristot. | IV Phys. Auscult. p. 641 ed. Diels | 
| Καὶ γὰρ αἵ νοηταὶ τάξεις ὡς τόπους διαφόρους ἐχληρώσαντο 

τὰς τοῦ νοητοῦ χόσμου διαφόρους ὑπεοδοχάς " λέγει γοῦν Ορφεὶὺς : 
σεερὶ ἐχείνου τοῦ τὰς τῶν λήξεων διαφορὰς ἔχοντος" 1 

Τοῖον ἑλὼν διένειμε ϑεοῖς ϑνητοῖσί τε χόσμον, 
οὗ πρῶτος βασίλευσε :τεριχλυτὸς ᾿Ηριχεσταῖος. 

᾿ 19. 

Proclus in Plat. Tim. V 308 F: τοῦτον γὰρ (Solem) ἐγεέστησε | 
τοῖς ἕλοις ὃ δημιουργός" i 

Kai φύλαχ᾽ αὐτὸν ἔτευξε χέλευσέ ve στᾶσιν ἀνάσσειν, , 
ὡς φησιν ᾿Ορφεύς. 

80. cy 
Macrobius Sat. I 17, 42: Apollinem zravogor cognomina- 

verunt, non propria gentis unius aut civitatis religione, sed ut 
auctorem progenerandarum omnium rerum, quod sol umoribus 

Fr. 17, 2 ἕδος Stephanus] ἔδος. --- 3 δινεύμενος Herwerden] zozi- 
γεύμενος (τινεύμενος). 

Fr. 78, 2 ex Syriani comm. ad Arist. Metaph. p. 935 A accessit. 
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exsiecatis, ad progenerandum omnibus praebuit. con" ut ab du 
Orpheus ἐν 

σεατρὸς ἔχοντα νόον xai ἐτείφρονα βουλήν. 

81. 
Proclus in Plat. Tim. IIl 154 A: Οἱ δὲ Πυϑαγόρειοι ΤᾺΝ 

ἔλεγον ἐν τῷ οὐρανῷ ϑεωρεῖσϑαι τὰ στοιχεῖα διχῶς, ἄλλως μὲν 703 
περὸ ἡλίου, ἄλλως δὲ μετὰ ἥλιον. γῆ μὲν αἰϑερία ἡ σελήνη" 
τοῦτο μὲν otv xai ὃ ϑεολόγος εἴρηκε σαφῶς" 

ήσατο δ᾽ ἄλλην γαῖαν ἀπτείριτον, ἣν τε σελήνην 
ἀϑάνατοι χλήζουσιν, ἐσειχϑόνιοι δέ τε μήνην" 

ἢ z0ÀÀ ovge ἔχει, τεόλλ᾽ ἄστεα, τεολλὰ μέλαϑρα. 
Cf. Proclus in Plat. Tim. IV p. 288 B: Τὴν μὲν γὰρ σελήνην - 
γῖν εἰώϑασι χαλεῖν, ὡς τοῦτον ἔχουσαν τὸν λόγον πρὸς τὸν ἥλιον, 
ὧν 1T γῆ πρὸς τὸ πῖρ' ήσατο δ᾽ ἄλλην — μήνην, φησν. — 
᾿Ορφείς. Idem in Plat. Tim. V 292 B: οὐρανίαν γῆν τὴν othw- ——— 
γην ᾿Ορφεὺς τεροσηγόρευσεν. 3 

DE Ὁ δ 
Proclus in Plat. Tim. IV 256 A: Διὸ zai ὥσιτερ τὸν 

ἥλιον κατὰ ὥραν x«i χατὰ ζῴδιον εἰρήχασιν ἀμείβειν τὰς μορ- 

φάς, οὕτω καὶ τὴν σελήνην. χατὰ ἑκάστην ἡμέραν, 2M 
"Oqo ἐν μηνὶ τρέττῃ ὅττερ ἥλιος εἰς ἐνιαυτόν, XY 

ὡς φησιν ὃ ϑεολόγος. 
83. | 

Proclus in Plat. Tim. I 29 D: Οὕτω γὰρ x«i παρ᾽ 'Oo- 
qti và τῆς φύσεως ἔργα χλυτὰ τεροσαγορεύεται * 

Καὶ φίσεως χλυτὰ ἔργα μένῃ xai ἀπείριτος αἰών. 

84. 
Proclus in Plat. Tim. II 95 D: Καὶ zcegi ἐκείνου μὲν [Φά-- 

γητος] Ορφεύς φησι" , 
Ταῦτα στατὴρ :τοίησε κατὰ σττέος ἠεροειδές. 

Fr. 81, 3 Huic fragmento duo versus proxime sequentes subnexos esse 
coni. Lobeck. 

Fr. 82, 1 ὅπερ ὃ ἥλιος codd. 
Fr. 83. μένῃ Lobeck] μένει. 
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"85 
rims in Arist. Met. XIV 301 (ot ποιηταὶ οἱ ἀρχαῖοι ταύτῃ 

ἡ βασιλεύειν χαὶ ἄρχειν φασὶν οὐ τοὺς στρώτους οἷον 
᾿Νίατα. »ai ἐθ κρῖνον ἢ Χάος ἢ ̓Ωχβανὸν ἀλλὰ τὸν Δία ἀλλὰ τούτοις 

adenis λέγειν, ἐσεεὶ οἱ μεμιγμένοι αὐτῶν χαὶ τῷ μὴ μυϑιχῶς 
ἅπαντα λέγειν, οἷον Φερεχύδης χαὶ ἕτεροί τινες τὸ γεννῆσαν 

γῶτον ἄριστον τιϑέασι») p. 935 a: Οὐδὲ ταῦτα κατὰ τὸ 
: ληϑὲς i ἱστόρηται 7tEQU τῶν ϑεολόγων᾽ ἐχεῖνοι γὰρ Νύχτα μὲν 
“χαὶ Οὐρανόν φασι βασιλεύειν χαὶ στειρὸ τούτων τὸν μέγιστον 

Ἢ αὐτῶν πατέρα" Τοῖον ἑλὼν διένειμε ϑεοῖς ϑνητοῖσί τὲ 

τὰ κόσμον, οὗ χερῶτος βασίλευσε περικλυτὸς Ἤρικεσεαῖος. : 
᾿ς μεϑ᾽ ὃν ἡ Nó: σκῆτετρον ἔχουσ «ἂν χερσὶν ἀριτερετεὲς 

᾿ Ἠρικεπαίου. qe) ἣν ὃ Οὐρανός" ὃς πρῶτος βασίλευσε 
— ϑεῶν μετὰ μητέρα Νύχτα. τὸ δὲ Χάος ὑστὲρ τὴν τοῦ βασι-ἴ —— 

— Aebovróg ἐστι σχέσιν. τὸν δὲ 4ία οὐ πρῶτον ἀλλὰ πέμπτον 
ασιλέα σαφῶς ὀνομάζουσιν OL πρὸς αὐτὸν πεαρὰ τῆς Νυχτὸς 
ϑέντες χρησμοί" ᾿ϑανάτων βασιλῆα ϑεῶν πέμτσετον. 

σε 43) γενέσϑαι. 1 περωτίστη οὖν ἀρχὴ χαὶ πταρ᾽ αὐτοῖς ἕν xai 
| τἀγαϑόν, ue9^ ἣν ἡ δυὰς ἡ χρείττων τοῦ βασιλεύειν, -Aisnio 
tv χαὶ Χάος χατὰ τὸν "Oppo, Πρωτεὺς δὲ χαὶ Χαος τ χατὰ E 

Πυϑαγόραν. εἶτα τὰ πρώτιστα χαὶ χρύφια τῶν ϑεῶν γένη, ἐφ᾿ Ὁ 
οἷς ὃ πρῶτος ἀναφανεὶς τῶν ὅλων “πατὴρ χαὶ βασιλεύς, ὃν διὰ 
τοῦτο Φάνητα προσεῖστεον. οὔτ᾽ οὖν οἱ ἄριστοι τῶν φιλοσόφων 
ἀφίστανται. τῶν ϑεολόγων οὔὐϑ᾽ οἱ ϑεολόγοι. τὰ δεύτερα δυνα- 
ὥτερα καὶ ἀμείνω τῶν ἀρχηγικωτέρων φασὶν εἶναι, ἀλλὰ μία 
1 πεαρὰ στᾶσιν αὐτοῖς ἀλήϑεια. Alexander Aphrodisiensis in 
Aristot. Metaphys. I p. 809: Eizo, ὅτι τινὲς. τῶν »ῦν .:ε0-- ! 
λόγων. διαρρήδην ἀναχηρύττουσιν, ὅτι τὸ. ἀγαϑὸν χαὶ ἄριστον 
ὕστερόν ἐστι τῆς, τῶν Ὄντων φύσεως, ἐσειφέρει, ὅτι παραπλησίως e 
“τούτοις περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ ἀρίστου λέγουσι χαὶ οἱ ἀρχαῖοι 
“ποιηταί. αἰνίττεται δὲ τὸν ᾿Ορφέα" καὶ ovrog γάρ φησιν, ὅτι τὸ 

E 

τ » ἀϑανάτων Lobeck] ἀϑάνατον. — σε Lobeck] τε. — 2) z. τ. 'O. Ho. 
zu LS x. Usener addidit. . Mes 
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λεῦον χαὶ κρατοῖ v τῆς τῶν ἁπάντων φύ 'σεώς ἐστι τὸ piss χαὶ ἀν 
ἄριστον, ὁ δὲ Ζεὺς βασιλεί εἰ χαὶ κρατεῖ, ὃ Ζεὺς ἄρ᾽ ἐστὶ τὸ ἀγα- 5 Ἢ 
ϑὸν χαὶ ἄριστον. χαὶ ἐττεὶ τερῶτον μὲν xac ᾿Ορφέα τὸ “Χάος γέγο- S 

γεν, ELO. ὃ Ωχεανύς, τρίτον Νύξ, τέταρτον ὃ Ot φανός, εἶτ᾽ ἀϑανάτων͵ 

βασιλεὺς ϑεῶν ὃ Ζεύς, δῆλον ὃ ὅτι χαὶ οὗτος τὸν Δία, ταὐτὸν δ᾽ 

εἰτεεῖν τὸ ἀγαϑὸν wai ἄριστον, ὕστερον νομίζει xci τοῦ Χάους 
xci τοῦ ᾿Ὠχεανοῦ xci τῆς Νυχτὸς καὶ τοῦ Οὐρανοῦ, ἤτοι τοῦ 
χόσμιου. ἀλλ: οὗτοι μέν, φησίν, οἱ στοιηταὶ διὰ τὸ μεταβάλλειν 
καὶ ἄλλοτε ἄλλους τεοιεῖν τοὺς ἄρχοντας τῶν ὄντων {τρῶτον μὲν 
γὰρ βασίλευ σὲ σεερίχλυ τὸς Ἢρικεπαῖος, φησὶν ἡ ποίησις, ' 
μεϑ᾽ ὃν Νὺξ σχῆτετρον ἔχουσ᾽ ἐν χερσὶν ἀριτερετεὲς Ηρι- ——— 

κεπεαίου, ue ἣν Ov ρανός, ὃς πρῶτος βασίλευσε ϑεῶν 
μετὰ μητέρα Νύχτα)" οὗτοι δὴ διὰ τὸ τοὺς ἄρχοντας μετα- 

βάλλειν τὸ ἀγαϑὸν xci ἄριστον ὕστερον ττοιοῦσιν. Cf. Proclus 
in Plat. Tim. V 291 A: Τίνες οὖν αἱ ᾿Ορφιχαὶ «-ταραδόσεις,. 
ἐπεειδήσεερ εἰς ταύτας ἀναφέρειν οἰόμεϑα χρῆναι τὴν τοῦ Τι- 
μαίου ztgL ϑεῶν διδασχαλίαν; ϑεῶν βασιλέας παραδέδωχεν 
᾿Ορφεὺς χατὰ τὸν τέλειον ἀριϑιιὸν τῶν ὅλων προεστηχότας Φά- 
νητα, Νύχτα, Οὐρανόν, Κρόνον, Δία, “Τιόνυσον. τερῶτος γὰρ ὃ Φά- 

?nc toad ue τὸ σχῆτσιτρον χαὶ πρῶτος βασιλεὺς (sic) 
σπεριχλυτὸς Ἤρικεσαῖος, δευτέρα δὲ ἡ Νὺξ δεξαμένη παρὰ E 
τοῦ χεατρός, τρίτος δὲ Οὐρανὸς παρὰ τῆς Νυκτός, καὶ τέταρτος, 23 
6 Κρόνος, βιασάμενος, ὡς φασι, τὸν πατέρα, χαὶ “εέμτετος ὃ 

Ζεὺς χρατήσας τοῦ πατρός, χαὶ μετὰ τοῦτον ἕχτος ὃ Διόνυσος. 

Minus accurate Proclus in Plat. Tim. II 93. E: Kai τοὺς παρὰ πο 

τῷ Πλάτωνι τρεῖς βασιλέας χαὶ τοὺς σταρ᾽ ᾿Ορφεῖ τρεῖς, Da. 
γνητα χαὶ Οὐραγὸν χαὶ Κρόνον. Et Hermias in Plat. Phaedr. . 
p. 143: τὰ τέσσαρα ταῦτα τὸ ἕν, τὸν Φάνητα, ὕτεερ ἐστὶ στέρας, Y 

TOY γοητῶν ϑεῶν, ἀρχὴ δὲ τῶν νοερῶν ἐξῃρημένη, τὸν Alla, 66. — 
ἐστι τῶν ὑπτερχοσμίων ϑεῶν βασιλείς, τὸν Ἥλιον, ὃς βασιλεύς ES 

ἐστι τῶν αἰσϑητῶν. Olympiodorus in Plat. Phaedr.: Παρὰ τῷ ὁ 
᾿Ορφεῖ τέσσαρες βασιλεῖαι παραδίδονται" σερώτη μὲν ἡ τοῦ —- 

Οὐρανοῦ, ἣν ὃ Κρόνος διεδέξατο ἐχτεμὼν τὰ αἰδοῖα τοῦ “πατρύς" 

μετὰ δὲ τὸν Κρόνον ὃ Ζεὶς ἐβασίλευσε χαταταρταρώσας τὸν 
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σεατέρα " εἶτα τὸν .«]ία διεδέξατο ὃ «Ζιόνυσος. Michael Ephesius 
in Arist. Met. XIV 801: αἰνίττεται τὸν ᾿Ορφέα: χαὶ οὗτος 
γάρ φησιν, ὅτι τὸ ἀγαϑὸν χαὶ ἄριστον ὕστερόν ἐστι τῶν ἄλλων 
- — «ai ἐπεὶ σρῶτον μὲν xar ᾿Ορφέα τὸ Χάος, εἶϑ᾽ ὃ 
Ωχεανός, τρίτον Νύξ, τέταρτὸν Οὐρανός, εἶτ᾽ ἀϑανάτων βασιλεὺς 

ὃ Ζεύς ... 
806. 

Proclus in Plat. Crat. p. 59: Kei γὰρ ἡ Νὲξ παρ᾽ ἑχόντος 
αὐτὸ (τὸ σχῆτετρον) λαμβάνει τοῦ Φάνητος" 

σχῆτσετρον δ᾽ ἀριδείχετον sio χέρεσσι 
ϑῆχε ϑεᾶς Νυχτός, (v ἔχη βασιληίδα τιμήν. 

8T. 

- fSyrianus in Arist. Met. p. 935 a: /Me9" ὃν (Φάνητα ἐβασί- 
λευσεν) ἡ Νὺξ 

σχῆτετρον ἔχουσ᾽ ἐν χερσὶν ἀριτερεττὲς Ηριχετϊταίου. 
s 88. 

Hermias in Plat. Phaedr. p. 140: Ὁ γάρ vow Ὀρφεὺς zrtoi 
vic Νυχτὸς λέγων, ϑεῶν γὰρ ἔχει φησὶ χαὶ 

Παντοσύνην οἱ δῶχεν ἔχειν ἀψευδέα ΄εαντη. 
χαὶ αὕτη λέγεται μαντεύειν τοῖς ϑεοῖς. 

89. 

. Hermias in Plat. Phaedr. p. 144: Πρὸς δὴ τοῦτο εἶττεν, Ort 
γεννήματα ἐστι ταῦτα τῆς Νυχτὸς μένοντα ἐν αὐτῇ" ἔστι δὲ καὶ 
οὐρανὸς ὑττερουράνιος, xci ταῖτα τεάντα μένει ἐν τῇ Νυχτί" 

ς΄ TH δὲ πάλιν Γαϊάν τε χαὶ Οὐρανὸν εὐρὺν ἔτιχτε 
δεῖξέν v' ἐξ ἀφανῶν φανερούς, οἵ τ᾽ εἰσὶ γενέϑλην. 

Cf. Hermias in Plat. Phaedr. p. 141: Ἢ σφόδρα παρηχολουϑηχὼς c 6 
Πλάτων τοῖς ὑπτεὸ τῶν ϑεολόγων εἰρημένοις χατ᾽ ἐχείνους χαὶ 

αὐτὸς διατίϑησι τὸν λόγον; μετὰ γὰρ τὴν τῶν Νυχτῶν τάξιν 

τρεῖς εἰσι τάξεις τῶν ϑεῶν, Οὐρανοῦ, Κυχλώτστων, “Ἑκατογχείρων, 

ὧν αὐτὸς ἀπτοφάσχει τὰ οἰχεῖα τούτων ὀνόματα. ἐττειδὴ γὰρ 

Fe 86, 2 ἵν ἔχῃ Lobeck addidit, sed plura excidisse videntur. Ceterum 

χέρεσιν ἔϑηχεν ϑεᾶς extat in codd. 
Fr. 88. post γὰρ ἔχει fort. excidit βασιληΐδα τιμήν. — 1 δέ ante 

οἱ delevit Abel. 
-- Fr. 89, 2 δεῖξέν τ᾽ Lobeck] δεῖξαί τ᾽. 
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τῶν ἔνδον ἐν ταὐτῷ μεινάντων τῷ Φάνητι σερώτως φανερῶς ὧς 
Οὐρανὸς ἐξ αὐτοῦ γέγονεν T ἔξω γὰρ προῆλϑον γερῶτοι dm 
αὐτοῦ Οὐρανὸς zai Γῆ; δεῖξαί v ἐξ ἀφανῶν φανερούς, 

οἵ v εἰσὶ γενέϑλ py — xci “τρῶτος χαταλάμττεται ὃ Οὐρανὸς. 
ὑπεὸ τοῦ ϑείου φωτὸς τοῦ Φαάνητος. 

90. 
Achilles Tatius in Arat. p. 85: ὃ rob ᾿Ορφέως Olaenos 

οὖρος χαὶ πάντων φύλαξ εἶναι βούλεται. 

91. 

Proclus in Plat. Tim. V 298: Κατὰ μίαν ἕνωσιν x«i συμ- 
^ - 3 e 

σελοχὴν τῶν δυνάμεων ἀδιαίρετον, ὃν xai εἰώϑασι γάμον ot 
, , ? - ^ War , - , , f 

ϑεολόγοι προσαγορεύειν" οἰκεῖος γὰρ καὶ ὁ γάμος τῇ τάξει ταύτῃ! 
χαϑά φησιν ὃ ϑεολέίγος. πρώτην γὰρ νύμφην ἀττοχαλεῖ τὴν — 

τ ν ^ 2 ὦ 2 

Γῆν x«i πρώτιστον γάμον τὴν ἕνωσιν αὐτῆς τὴν τερὸς τὸν Or- 
5 - € € 

ρανόν. οὐ γὰρ ἐν τοῖς μάλιστα ἡνωμένοις ὃ γάμος, διὸ Φάνητος 
2 » , * ^ € , 3 , - » Ds , 

οὐχ ἔστι γάμος χαὶ Νυχτὸς ἡνωμένων ἀλλήλοις νοητῶς, ἀλλ΄ ἐν 

τοῖς μετὰ τῆς ἕνώσεως x«i τὸ διῃρημένον τῶν δυνάμεων xai 
- - b - 2 - 

τῶν ἐνεργειῶν ἐσειδειχνυμένοις. xai ἔοιχε διὰ ταῦτα καὶ Οὐρανῷ 
, ^ - , € , € ? - P M ^ 2 t " 

τούτῳ χαὶ 1 ττροσήχειν ὁ ̓ γαμθξ᾽ εὐς ΕΆΒΕΘΝ Οὐρανὸν καὶ Γῆν 

ἐχείνην ἐσεειχονιζομένοις. € δὴ xci οἱ ϑεσμοὶ τῶν Ayala e 
εἰδότες προσέταττον Οὐρανῷ χαὶ Γῇ πιροτελεῖν τοὺς γάμου. —— 

; 92. 

Proclus in Plat. Tim. II 100 A: Ὡς γάρ φησιν ὃ ϑεολόγος 
οἵ τερῶτοι τεχτονόχειρες τῷ hi τὰς δημιουργιχὰς δυνάμεις 
ἔδοσαν :ττάσης τῆς ἐγχοσμίου ττοιήσεως " 

Ot Ζηνὶ βροντήν τε τεύρον τεῦξάν τε χεραυνόν, 
σρῶτοι τεχτονόχειρες, οἱ Ἤφαιστον καὶ our 
δαίδαλα τεάντ᾽ ἐδίδαξαν, ὅσ᾽ οὐρανὸς ἐντὸς ἐέργει. 

Cf. Hermias in Plat. Phaedr. p. 141: Ἔν γὰρ περώτοις τούτοις τὸ 
σχῆμα ἐχφαίνεσϑθαι ἡ ϑεολογία φησὶ καὶ πρώτας ἀρχὰς καὶ ὁ 

Φ αν - - ’, , e M M , 
αἰτίας τῶν πεανταχοῦ σχημάτων τούτους εἶναι τοὺς ϑεοὺς Κυ- 
κλωπεας" διὸ χαὶ τεκτονόχειρας αὐτοὺς ἢ ϑεολογία φησίν --- ——' 
οὗτοι δὲ xal τὴν Ld 9«vày καὶ "Hoodies διδάσχουσι τὰ ττοιχίλα 

Fr. 90. Hunc Achillis Tatii ἬΘΗ a Lobeckio eitatum frustra quaesiyi. 



A εἴδη, ὦ ὡς περῶτοι αἴτιοι τῶν σχημάτων" 7:0 (TOL τε- 
» 

Rogerqués ot Ἥφαιστον xai 44 9qvuv z dv. ἐδίδαξαν. 

E 93. 

$ — Prod i in Plat. Parmen. I 40: Ἢ δὲ τῶν ᾿Ορφιχῶν (ἐφερμή- 
p j) vcG Ἑλληνικῆς οὖσα ϑεολογίας. ἰδία, Κρόνον, Δία χαὶ 

νὸν. χαὶ Νύχτα χαὶ Κύχλωστας χαὶ “Εχατόγχειρας ἐσειφημί- 
" 

: ταῖς ἀχροτάταις τῶν στάντων ἀρχαῖς. 

94. 

Ot- 

vic μὲν γὰρ μετὰ Τῆς σερέεισιν- ἫΙ δὲ τεάλιν Potib τὲ 
Οὐρανὸν εὐρὺν ἔτικτε, χαὶ Κρόνος μετὰ τῆς Ρέας" 

UR τὴν τρίτην γονὴν ἡ Γῆ προήγαγεν 
τὰ - εὐειδεῖς greens ἑλιχώπιδας, ἁγνάς, 

τὴ s χαὶ γενέτωρ, παράγει τὰς Νύχτας, χαὶ τῇ μέσῃ 
τιν ὃ πατήρ᾽ αὐτὸς γὰρ ἕῆς παιδὸς LEADER τοῦτ ΣΌΝ 

φὶ ᾿ - 
| 

us 

; M μὲν τίχτε Θέμιν χαὶ ἐύφρονα Τηϑὺν 
“Μνημοσύνην TE βαϑυπλόκαμον Θείαν τε μάχαιραν, 
ἠδὲ uni τίχτεν, ἀριτερετεὲς εἶδος ἔχουσαν, 

Φοίβην τε Ῥείην τε, “ιὸς γενέτειραν ἄναχτος. 
Ὄ αἴδας δὲ ἄλλους τοσούτους ; 
Seti 

: x 95, 1 τίχτε Mullach addidit. — ἐύφρονα Psehenbach] Maii — 
( τον Abel] Kooiov. — κραταιόν Gesner] καρτεροῦν. 

M e, LN ν᾿ 

Y A 
pd 

TENUES T 

ΟΝ Ἄν ΒΝ 

NY 

US RANA 



ἢ | - 

Ed Rc Xi. m (EN A y e y* m ders 
mw €T REDEUmRPUULTgS "^ "T T y. ^ 

190 IUVSCUUVERCTESBRPONEDE: τ 

Koióv τε Κρῖόν τε μέγαν Φορχίν τε κραταιὸν e E 
χαὶ Κρόνον "Qzsavóv 9^ Ὑπερίονά τ᾽ lazretóv τ. 

σὲ Chalcidius in Plat. Tim. (p. 41 A: Τῆς τε xoi "Opes. 
σεαῖδες Ὡχεανός τε χαὶ Τηϑὺς ἐγενέσϑην, τούτων δὲ Φόρχυς. 
Κρόνος τε xai Ῥέα xai ὅσοι μετὰ τούτων) c. 120 p. 326: Simul. 
exposuit ea, quae Orpheus et Linus et Musaeus de divinis τως. 
testatibus vaticinati sunt, non quo delectaretur aut crederet, sed 

quod tanta esset auctoritas vaticinantium, ut iis ideovirso 
parcius credi non oporteret. 

96. . 

Syrianus. in Arist. Metaph. p. 933 a: Me9* e (Nbre 
ἐβασίλευσεν) 0 Οὐρανός" : 

ὃς σερῶτος βασίλευσε ϑεῶν μετὰ μητέρα δας ΠΟΤΕ 

Cf. Proclus in Plat. Crat. p. 59: Καὶ ὁ Οὐρανὸς παρὰ τῆς 
Νυχτὸς ἑχούσης ὑτεοδέχεται τὴν ἐσειχράτειαν τῶν ὅλων, χαὶ δ 

-hóvvoog τελευταῖος ϑεῶν βασιλεὺς τε παρὰ τοῦ Ζεῦ. 

. 97. x ; E 
Proclus in Plat. Tim. V. 295 F: Ὡς γὰρ ἐνόησε, φησίν, αὐτοὺς 

ὁ Οἰρανὸς : cR 
ἀμείλιχον ἦτορ ἔχοντας 

χαὶ φύσιν ἐκνομίην S VIS 
óiztv€ ϑαϑὺν γαίης ἐς τάρταρον. 

98...99. 
Damascius Quaest. de primis prine. p. 186: Ἔοιχε δὲ ai ὃ 

᾿Ορφεὺς τὸν Κρόνον εἰδὼς νοῦν, ὡς δηλοῖ 0 τὲ σύμττας αὖϑος. 
ὃ περὶ αὐτοῦ χαὶ ὃ ἀγκυλομήτης. καὶ τὴν Νύχτα, ὡς πρώτην 
οὐσίαν χαὶ τροφὸν σεάντων διὰ τοῦτο ἀνυμνουμένην αὐτὸν μά 
λιστα τὸν Κρόνον σεεττοίηχε τρέφουσαν, ὡς τοῦ νοῦ οὖσαν. το 
νοητόν, ἐσεειδὴ τῷ νοοῦντι τροφὴ τὸ voovuevóv ἐστι χατὰ τὸ λόγιον. : 
λέγει γοῦν ὁ ϑεολόγος" 

Fr. 97. ὡς ἐνόησ᾽ αὐτοὺς παναμείλεχον ἦτορ ἔχοντας οταῦ secundum - : 

Lobeckium, ὡς δ᾽ αὐτοὺς ἐνόησεν ἀμ. ἦτορ ἔχ. secundum Koechlyum, - 

Οὐρανὸς ὡς Proqhep ἀμείλιχον ἦτορ ἔχοντας secundum MitschiuuD 



D-— 

ΘΕΟΓΟΝΙΑ. 191 

Ἔχ πάντων δὲ Κρόνον Νὺξ ἔτρεφεν ἠδ᾽ ἀτίταλλεν. 
Proclus in Plat. Crat. p- 97: Ὅτι 1 ,““ημήτηρ ὥσττερ τεᾶσαν 
ζωὴν χεροχέει, οὕτω χαὶ πᾶσαν Tgog ἔχει δὲ παράδειγμα 
τὴν Νύχτα: ϑεῶν γὰρ τροφὸς ἀμβροσίη Νὺύξ λέγεται. 

100. 
- - Ca * 

' — ProclusinPlat.Tim. V296 A: Pizrve ga 92v γαίης ἐς Τ᾽ άρ- 
3 B - 2 

χαρον" χρύπτων οὖν ἐν ἀφανεῖ δι᾿ ὑτεεροχὴν δυνάμεως " τὰ 
δὲ z M , E ^ , ἢ ce c ?(). M 2 ^ € T: 3v 

ὲ xai μένει x«i τερόεισιν, ὥστεερ ὁ Ὡχεανὸς x«i ἢ Τηϑύς. 
- M 2; , ? ^ M — ^ , a M 

τῶν γὰρ ἄλλων Τιτάνων εἰς τὴν χατὰ τοῦ “τατρὸς ἐπιβουλὴν 
CAD. b - 

ἱεμένων ὃ ᾿Ωχεανὸς ἀπαγορεύει τε τιρὸς τὰς τῆς μητρὸς ἐτειτά- 
ξεις xai ἐνδοιάζει scegli τῆς περάξεως " 

» 2 Au ^ H 3 * , » 
Ev9 ovv Ὥχεανος μὲν ἕνὲ μεγάροισιν ἕμιμνεν 
ς ^ e 

δρμαίνων, ττοτέρωσε νόον τράττοι, ἢ zcaréQc Ov 
, 2 

γυμνώσῃ τε βίης xai ἀτάσϑαλα λωβήσαιτο 
γι.» Y E Ere 

90v Κρόνῳ qÓ αλλοισιν ἀδελφοῖς, ot τεετείϑοντο 
μητρὶ φίλῃ, ἢ τούς γε λιτετὼν μένοι ἔνδον ἕκηλος. 
σεολλὰ δὲ πεορφύρων μένεν ἥμενος ἐν μεγάροισι, 
σκυζόμενος 5 μητρί, κασιγνήτοισι. δὲ μᾶλλον. 

μένει οὖν οὗτος ἅμα χαὶ πρόεισι μετὰ τῆς Τηϑύος" συνέζευχται 
γὰρ αὐτῷ κατὰ τὴν τερώτην ἀττογέννησιν" οἱ δὲ ἄλλοι Τιτᾶνες 

M - M E 

εἰς διάχρισιν ἐττείγονται καὶ τερόοδον, ἡγεῖται δὲ αὐτῶν ὃ ué- 
c € ^ 

γιστος Κρόνος, ὥς φησιν ὃ ϑεολόγος. 

[2 

101. : 
Proclus in Plat. Crat. p. 116: Παράχγει οὖν αὐτὴν (τὴν 

σερωτίστην ᾿Αφροδίτην) ὃ Οὐρανὸς ix τοῦ ἀφροῦ τῶν γονίμων 
ἑαυτοῦ μορίων διφέντος εἰς τὴν ϑάλασσαν, ὡς φησιν ᾿Ορφεύς" 

, e , , c , 7 ' ^ - 
πηδεα ὃ ἐς ττέλαγος ττέσεν ὑψόϑεν, ἀμφὶ δὲ τοῖσι 
λευχὸς ἐτειτελώουσιν ἑλίσσετο τεάντοϑεν ἀφρός. 
ἐν δὲ στεριτελομέναις ὥραις ἐνιαυτὸς ἔτιχτε 

Fr. 100, 1 τ᾽ post οὖν Gesner delevit. — 2 νόον Gesner] νόων. — 
ἢ Gesner] ἠέ. — 8 yvuvoon Gesner] γνώσῃ. — Α4Ἁ ἄλλοισιν Gesner] 
ἄλλοις. — 5 μένοι Gesner] μένει. --- 6 ἥμενος Hermann] ἥμερος. 

Fr. 101, 1 ἐς πέλαγος Werfer] ἐν πέλαγος (εὐπέλαγος, δὲ πέλαγος). 
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z«o9évor αἰδοίην, ἣν δὴ τεαλάμαις ὑττέδεχλτο 0 
γεινομένην τὸ τερῶτον ὁμοῦ Ζῆλός τ᾽ ᾿“πάτη τε. 

102. 

Proclus in Plat. Tim. I 54 B: Ἐπεὶ παράδει γμα αὐτῶν διὰ 
τούτων τταρὰ τῷ ϑεολό Voy δηλοῦται τῶν ὀνομάτων" CES 

Τιτῆνες χαχομῆται, ὑτεέρβιον ἥτορ ἔχοντες. 

1083. 

Proclus in Plat. Tim. 1 57 F: Οὕτω γὰρ ἧ δημιουργεκὴ πέρας 3 
ἴσχει βούλησις xai τὰ χείρω χρατεῖται ὑτεὸ τῶν ἀμεινόνων, ἐν 
μὲν τοῖς μεριχοῖς “Ττλαντῖνοι ὑτεὸ τῶν ᾿ϑηναίων, ἐν δὲ τοῖς, 

, - - b] 

ἕλοις ot Τιτᾶνες ὑπὸ τῶν ᾿Ολυμτείων. 
M b 

Καὶ χρατεροί :τερ ἐόντες ἀμείνονος ἀντιάσαντες 
c 2 343 - ' 2 , € , 

ὕβριος &vr ολοῆς x«i ἀτασϑαλίης υττερύτελου, 
c Lent " 

φησίν 0 ϑεολόγος. Cf. Schol Hes. Theog. v. 209: (Tur&vec) 
NUT UA , ΣΦ Ὴς uc Y - ye £r c , δ S 

παρὰ τὸ τετασϑαι χαὶ ξξατελωϑῆναι. ἢ ovt (ως λέγει οὗτος zo 
- Lo 4 , ' - , ger. Dt L € a 

τῆς δοξὴς τοῦ Θρφέως λαβὼν τοῦτο) σεαλιν τιμωρῆσαι μέλλει ὁ 
Κρόνος τοὺς ϑεοὺς xai λαβεῖν c n βασιλείαν αὐτοῦ, ἤγουν mah E 

ἐσειχρατῆσαι μέλλει τὸ σχότος ἐχεῖνο τὸ ἀρχαιότατον. ; 

104. £z 
1 - "y ce [eR ἘΔ T. 

Proclus in Plat. Tim. V. 295: Καίτοι γε ὅτι ὃ Κρόνος ὑττέρτε- 
, ? - 2 - ^n c , , , Ν 

06g ἐστι τοῦ Ὠχεανοῦ, δεδήλωχεν o ϑεολόγος “τάλιν λέγων τὸν 
᾿ , τος 7 2 du τν 

μὲν Κρόνον αὐτὸν χαταλαμβάνειν τὸν οὐράνιον Ολυμττον, χαχεῖ 
, - * 7 ^ - 

ϑρονισϑέντα βασιλεύειν τῶν Τιτάνων, τὸν δὲ O«zsavov τὴν λῆξιν 
c ^ , - 32 - H 

ἅττασαν τὴν μέσην" ναίειν γὰρ αὐτὸν iv τοῖς ϑεστπεεσίοις 
- ^ M 2 - b * - 2 

ῥείϑροις τοῖς μετὰ τὸν  Olvuscov χαὶ τὸν ἐχεῖ TEEQUÉZEELY οὐ- 
34242 3 ' ) € [4 M * 

ρανόν, ἀλλ οὐ τὸν ἀχρότατον, ὡς δέ φησιν ὃ μῦϑος, τὸν &x- — 
-. 7 ^ - b 3 cr um 

σεεσόντα τοῖ ()λίμτεου xal ἐχεῖ τεταγμένον. τούτων ὃ᾽ ovy οὕτως 
m. y 3] ^ ar s o? € , x20 

ἐχόντων ὁ Ὡχεανὸς «ci ἡ Τηϑὺς «c9 ὅσον μένουσι wai ἡνων- 
^ ' 2 9 -Ἄλμο - “7 4 

ται τερὸς τὸν Ovgavóv, συμτεαράγουσιν αὐτῷ τὴν τῶν τεροῖϊόν-. 
, - f A UE , ^ EE c E 

τῶν βασιλειαν, Koovov τὲ χαὶ Ρέας, χαὶ χαϑ' οσον ἵδρυνται E 
τῇ μονίμῳ δυνάμει τῆς μητρός, χατὰ τοσοῖτον τὸν (Dógzvv με΄ ὁ ὁ 
αὐτῶν. αὕτη γὰρ αὐτὲν ττροάγει Πόντου φιλότητι μιγεῖσα — 
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μετὰ Νηρέως ai ,Θαύμαντος")" ot γάρ ἐστιν ὃ Φόρχυς Οὐρανίδης 
ἀλλὰ Πόντου"), ὡς ἔστι δῆλον ἐχ τῆς Θεογονίας (Hesiodi)..... 
(Deinde p. 297 A enumerat eosdem Titanes et Titanides, quos 
ante) xai τοὺς ἅμα τῷ Φόρχυνι περοελϑόντας, τὸν Νηρέα, τὸν 
Θαύμαντα, τὴν κινητιχωτάτην Εὐρυβίαν χαὶ τοὺς μάλιστα τὴν 
γένεσιν ὕλην συνέχοντας. : 

105. 
Proclus in Plat. Tim. II 121 A: Διὸ καὶ μένει μὲν (m 

Θέμις) πιαρϑένος περὸ τῆς τοῦ δημιουργοῖ zrgoóÓ0ov κατὰ τοὺς 
χρησμοὺς τῆς Νυχτός" 

"Eov ἂν Ῥείη πεαῖδα τέχῃ Κρόνῳ ἐν φιλότητι. 

106. 
Proclus in Plat. Crat. p. 96: "Ort τὴν 4ήμητραν ᾿Ορφεὺς 

μὲν τὴν αὐτὴν λέγων τῇ Pég εἶναι λέγει, ὅτι ἄνωϑεν μὲν μετὰ 
Κρόνου οὖσα ἀνεχφοίτητος Ῥέα ἐστί, προβάλλουσα δὲ xci ἀπο- 
γεννῶσα τὸν “ία huit. λέγει γὰρ Ῥείην τὸ πρὶν ἐοῦσαν 
ἐπεεὶ Διὸς ἔπλετο μήτηρ γεγονέναι “1ἤμητραν. 1) Of Proclus 

in Plat. Crat. p. 85: Ὁ δ᾽ ᾿Ορφεὺς τρόπον μέν τινα τὴν αὐτὴν 
εἶναι τὴν “Ἱήμητρα τῇ ὅλῃ ξῳογονίᾳ, τρόπον δ᾽ ἄλλον ov τὴν 
αὐτήν ἄνω μὲν γὰρ iod ἱΡέα ἐστί, χάτω δὲ μετὰ τοῦ Διὸς 
“ημήτηρ᾽ χαὶ γὰρ τὰ σεαραγενόμενα (L παραγόμενα) διιοιά εἶσι 
τοῖς τεαράγουσι χαὶ σχεδὸν τὰ αὐτά. 

101. 

Proclus in Plat. Crat. p. 97: "Ozt ἢ «“]ημήτηρ ὥσττερ τεᾶσαν : : P ENS UTENTE 
ξωὴν τεροχέει οὕτω zai τεᾶσαν τροφήν" ἔχει δὲ τεαράδειγμα τὴν 

Fr. 104 ") Θαύμαντος C. E. Chr. Schneider] Θαύμαντι. --- 3 Πύντου 
Lobeck] ὁ Φόρχυς. Idem supra Πόντῳ pro πόντων. ; 

Fr. 105, 1 παῖδα τέχοι Hermann] τέχοι παῖδα. — τέχῃ Herwerden 
scripsit. 

Fr. 106 ") γέγονε Δήμητραν codd. Monacenses et Parisini (de cod. Vati- 

cano non videtur eonstare', unde Boissonade γέγονε Δημήτηρ edidit, pro quo 

- in notis Δημήτηρ γέγονε proposuit. Corr. Lobeck. Werfer hos versus pro- 

eudit: Ῥείη τὸ πρὶν ἐοῦσα (γ᾽ Mullach add.) ἐπεὶ Διὸς ἔπλετο μήτηρ, 
Τίγνετο Δημήτηρ. 

Orph. 13 
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Νύχτα: ϑεῶν γὰρ τροφὸς ἀμβροσίη Νὺξ λέγεται" D ἐχείνη μὲν 
γοητῶς᾽" χαὶ γὰρ τροφὴ τὸ γοητόν ἐστι χατὰ τὸ λόγιον ταῖς 
γοεραῖς διαχοσμήσεσι τῶν ϑεῶν" ἡ δὲ EU σερώτη καὶ τὰς 
διττὰς τροφὰς διεῖλεν ἐν τοῖς ϑεοῖς, ὡς φησιν Ορφεύς" 

μήσατο γὰρ τεροττόλους τε xai ἀμφιτεόλους χαὶ ὀτεηδούς, 
μήσατο δ᾽ ἀμβροσίην xai ἐρυϑροῦ νέχταρος ἀρὸδμόν, 
μήσατο δ᾽ ἀγλαὰ ἔργα μελισσάων ἐριβόμβων. 

108. 

Tzetzes ad Lycophr. v. 399: Ζίσχον τὸν “ία λέγει διὰ τὸν 
λίϑον τὸν ἀντὶ Διὸς ὑσεὸ Κρόνου χαταττοϑέντα, ὡς φησιν Ἡσίοδος ἐν 
vj; Θεογονίᾳ vi» Ορφέως ὑτεοχλέψας χαὶ τεαραφϑείρας Θεογονίαν. 

109. 110. 

Hermias in Plat. Phaedr. p. 148: Ἢ δὲ L40g&oreta. μία ovi 
^ ce ^ - - γ - , , , , 

x«i αὕτη ϑεὸς τῶν μενουσῶν ἐν τῇ Νυχτί, γενομένη &x IMeAtooov 
M2 , c ' y / M * hi , 

xai ᾿Αμαλϑείας. ὁ μὲν οὖν ἸΠέλισσος xara τὴν ἐτειμέλειαν 
- / ' ,P.— 2! 3. € XX , ^ M 

τῶν δευτέρων χαὶ περόνοιαν εἴλητεται, ἡ δὲ “μαλϑεία zara τὸ 
2 ' ' ^ / , - 3 , - 2 
ἀχλινὲς «cb μὴ μαλϑάσσεσϑαι. ἐκ τῆς οὖν τερονοίας τῆς ἀχλι- 

- , E 23 , cr 2 5. - Do, 

γοῦς γέγονεν ἢ Αδράστεια, τις ἀδελφὴ ἐστι τῆς Εἰδης" 
214 ) 2 ^ € L 2 , 

Eióq τ εὐειδὴς καὶ «μόσττορος 240paorea. 
ς , c - - , - Ct 
ἢ πάντων ὁμοῦ τῶν νόμων τῶν ve ἐγχοσμίων χαὶ ὑπερχοσμίων͵ 
τῶν τε εἱμαρμένων καὶ “πίων | (ett γὰρ χαὶ 4o vóuoL καὶ 

Κρόνιοι ϑεῖοί τε χαὶ ὑπερχόσμιοι zai ἐγχόσμιοι) 1j στάντων οὖν 
τούτων τὰ κέντρα ἑγιαίως ἐν ξαυτῇ συλλαβοῦσα χαὶ συνέχουσα, 
αὕτη ἐστὶν ἢ ϑεός, Αδράστεια διὰ τοῦτο χεχλημένη, διὰ τὸ τὰ 
bm αὐτῆς τεϑέντα χαὶ “γομοϑετηϑέντα ἀνατεόδραστα εἶναι. 
διὸ «ci περὸ τοῦ ἄντρου τῆς Νυχτὸς ἠχεῖν λέγεται" 

γεαλάμῃσι δὲ χάλχεα δότετρα 
δῶχεν ᾿Αδραστείᾳ. 

ἕν τοῖς σροϑύροις γὰρ τοῦ ἄντρου τῆς Νυχεὸς ἠχεῖν λέγεται 
τοῖς κυμβάλοις, ἵνα πάντα τὰ αὐτῖς τῶν νόμων «arizona γένηται. 
ἔνδον μὲν γὰρ ἐν τῷ ἀδύτῳ τῆς Νυχτὸς κάϑηται ὃ Φάνης" ἐν 

Fr. 107, 1 τε Abel addidit. -- ὀπηδούς Lobeck] ὀπαδούς. — 
ἀρδμόν Koechly] ἄρϑρον. 

Fr. 109, 1 Fort. Ἴδη legendum. 
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d 
» m ἡ Νὺξ μαντείουσα τοῖς pes A δὲ FERA ἐν τοῖς 

o τῆς ἐχεῖ “ίχης ὡς νομοϑετικὴ dac χαὶ ἡ μὲν ἐκεῖ Δίκη 

D ̓ϑυγάτηρ λέγεται τοῦ ἐχεῖ Νόμου xai Εἰσεβείας. αὕτη 1 "4dod- 

| Grec ex MeMacov χαὶ ᾿᾿μαλϑείας οὖσα περιεχτική ἔστι χαὲ 

Js τοῦ. Νόμου. αὗται δὴ χαὶ λέγονται τρέφειν τὸν Δία ἐν τῷ 

᾿ ἄντρῳ τῆς Νυκτός, ἄντιχρυς τοῦτο τοῦ ϑεολόγου λέγοντος. ὃ 
— χαὶ Πλάτων τεερὶ αὐτοῦ φησι" xai γὰρ δημιουργοῖντα αὐτὸν 
: — φοιεῖ χαὶ διαϑεσμοϑετοῦντα. -- Ct. Proclus in Plat. Tim. V 323 
Ὁ: Καὶ γὰρ ὃ δημιουργός, ὡς ὃ ᾿Ορφεύς φησι, τρέφεται μὲν 
ὑπὸ τῆς «ἀδραστείας, σύνεστι δὲ τῇ ᾿Ανάγχῃ, γεννᾷ δὲ τὴν 

E y. 
E ; E 111. 

- . . Proclus Theol. Plat. IV 16. 206: Παρ᾽ ᾿Ορφεῖ δὲ xal 

τῷ φρουρεῖν λέγεται (q ᾿Αδράστεια) τὸν τῶν TN δημιουργὸν xaL 
χάλκεα ῥόπτρα λαβοῦσα χαὶ τύμπανα ἤχήεν ταῦ) οὕτως 
ἠχεῖν, ὥστε πάντας ἐπεισερέφειν εἰς αὑτὴν τοὺς ϑεοίς. 

T | 112. 

| Proclus. gs Plat. V 3. 253: Kai γὰρ ᾿Ορφεὺς τοὺς 

d τῶν Nomovo χαὶ " "Ela zc: aoa ϑεολογία τὴν καϑαρὰν «cL 
᾿ ἄχραντον ζωὴν καὶ Anda εἰς τὴν ded Dale ἀγα πέβέε τα 
πες » 

ἐνθείκνυται. Cf. Proclus Theol. Plat. VI 13. 382: ᾿Επεὶ zai 
-περιεστάναι λέγονται τὸν τῶν ὕλων δημιουργὸν χαὶ στεριχο- 

p ur ἀπὸ τῆς ᾿Ρέας  ἀναφανέντες. ἕν E οὖν τοῖς PONES 

τὰ “αὐτὸν (τὸν ay PH τὴν ̓ Κουφηνικὴν «dio, οὕτω δὴ καὶ ὃ 
" 2 ' : - 

“Πλάτων φυλακὰς φοβερὰς εἶναί qnot στερὶ αὑτόν, χαὶ ὡς ἐκεῖ- 
γος ἐπεὶ τῆς τοῦ ᾿θλύμπου κορυφῆς αὐτὸν ἱδρύει, οὕτω καὶ οὗτος 

E τὴν ἀκρόπολιν ἀνῆκεν gven, ἐν yj διαιωνίως ἱδρυμένος διὰ τῶν 

13* 
-- 

| , M , ME L^ » 
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μέσων τάξεων χοσμεῖ và ττάντα. vig μὲν οὖν ὃ δημιουργός 
ἐστι, χαὶ ὅτι νοῖς ϑεῖος τῆς ὅλης πεοιήσεως αἴτιος, εἰρήσϑω 
διὰ τούτων χαὶ ὅττως vró τε ᾿Ορφέως xci Πλάτωνος ὃ αὐτὸς 
ἀνυμνεῖται δημιουργὸς Ζεύς, ἀττὸ τούτων ὑττομεμνήσϑω. 

118. 

Syrianus in Aristot. Metaph. p. 98ὅ A: Τὸν δὲ Δία ov. 
πτρῶτον ἀλλὰ πέμτετον βασιλέα σαφῶς ὀνομάζουσιν οἱ τερὸς 
αὐτὸν πταρὰ τῆς Νυχτὸς δοϑέντες χρησμοί " 

᾿Αϑανάτων βασιλῆα ϑεῶν ττέμτετον ot γενέσϑαι. 

114. 

Porphyrius De antro Nymph. p. 118 ed. Barnes: Παρὰ δὲ 
- 23 2. € ,ὔ , ς M N h , ' 

τῷ Ορφεῖ ὁ Κρόνος μέλιτι υὑττὸ -fióg ἐνεδρεύδται" τελησϑεὶς 
- c - 

γὰρ μέλιτος μεϑύει χαὶ σχοτοῖται ὡς ὑτεὸ οἴνου χαὶ ὑτενοὶ --- — 
» ) s. 3 * ^ )2 - € N - mui 

οὕσεω γὰρ οἶνος ἦν. φησὶ γὰρ σταρ Ορφεῖ ἡ Νὺξ τῷ Διὶ vsco- 
τεϑεμένη τὸν διὰ μέλιτος δόλον᾽ 

ebv ἂν δή μιν ἴδηαι ὑττὸ δρυσὶν ὑψιχόμοισιν 
ἔργοισιν μεϑύοντα μελισσάων ἐριβόμβων, 

2 - 

αὐτίχα μιν δῆσον, 
e ^ , c L N ^ , , ς ς ) P? 

O X«L στάσχει ὁ Κρόνος, «ci δεϑεὶς ἐχτέμνεται ὡς ὁ Ovoavoc. 
. F1 c ] 3 

Cf. Proclus in Plat. Crat. p. 59: zi& τί otv, εἰ, xai ὑβριστιχὸν ἣν 
2 ) 

τὸ τοιοῦτον ὄνομα (τοῦ Κρόνου), οὐχ εὐφήμως χαὶ σερεπτούσῃ 
ϑεοῖς σιγῇ τοῦτο παρέδραμεν; ἡ ὅτι τῆς βασιλιχῆς τῶν ϑεῶν 

σειρᾶς ἀρχομένης. μὲν ἀτεὸ Φάνητος, καταντώσης δ᾽ εἰς αὐτὸν 
τὸν δεσττότην ἡμῶν τὸν “ιόνυσον, καὶ τὸ αὐτὸ σχῆτετρον ἄνω- 

) - c 

Sev ἄχρι τῆς ἐσχάτης βασιλείας τεροαγούσης, μόνος ὃ Κρόνος 
τὴν τετάρτην βασιλιχὴν τάξιν χληρωσάμενος τεαρὰ τεᾶντας τοὺς 

e - - 

ἄλλους ὑβριστιχῶς δοκεῖ. χατὰ τὸ μυϑιχὸν τερόσχημα τεροσδέχε- 
- b €M - - 

σϑαι χαὶ ix τοῦ Οὐρανοῦ τὸ σκῆχετρον χαὶ μεταδιδόναι τῷ 
, , 2 € , ^ 2 - ^ » ^ 

du; — — — μόνος Ó ὁ Kocvog x«t ἀφαιρεῖται vov Ουρανον — 
- N - - € 

τὴν βασιλείαν τελέως χαὶ τῷ i τεαραχωρεῖϊ εἴς ἡγεμονίας véu- 1 
cr ς - . 3 

vov xci τεμνόμενος, ὡς φησιν o μῦϑος. Proclus in Plat. Crat. - | 
c ANTT: 95 

p. 60: Ὡς à Ορφεὺς ἐνθέῳ στόματι λέγει, — — — χαὶ ὁ 

Fr. 113, 1 ἀϑανάτων Lobeck] ἀϑώνατον. — cs Lobeck] τε. 
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Κρόνος πάσης τῆς Ónutovo ojtac ἐνδίδωσι τῷ Zu τὰς ἀρχὰς καὶ ' 

τῆς εἰς τὰ αἰσϑητὰ προνοίας, x«i ἑαυτὸν νοῶν ἥνωται τοῖς 
σερωτίστοις νοητοῖς χαὶ ππεπελήρωται τῶν ἐχεῖϑεν ἀγαϑῶν" διὸ 
χαὶ τρέφεσϑαί φησιν αὐτὸν ὃ ϑεολόγος ἱπὸ Νυχτός" ἐχ πάν- 
τῶν δὲ Κρόνον Νὺξ ἔτρεφεν ἠδ᾽ ἀτίταλλεν. 

115. 

Proclus in Plat. Polit. p. 388: Τὸν zreréoa ζηλῶν χαὶ γὰρ 
ἐχεῖνος τερώτιστος παραδέδοται τῶν ϑεῶν" 

Ἔνϑα Κρόνος μὲν ἔπειτα φαγὼν δολόεσσαν ἐδωδὴν 
χεῖτο μέγα ῥέγχων. 

116. 
- -- - ^ ^ s: * * € , 

Proclus in Plat. Crat. p. 57: Καὶ γὰρ (ὃ Ζεὺς) διττοὺς ὑφί- 
, b , ^ M 

στησι διαχόσμους, τόν τε οὐράνιον χαὶ τὸν ὑττερουράνιον, ὅϑεν 
3 - * - , ^! , * 

αὑτοῦ καὶ τὸ σχῆτετρον εἶναί φησιν ὃ θεολόγος τεισύρων καὶ 
2 , € - 2r , 

εἴχοσι μέτρων, ὡς διττῶν ἄρχοντος δυοδεχάδων. Cf. Proclus 
- - " 2 “3 € - - , 

in Plat. Tim. Π 137 C: 2444 ὃ μὲν Φάνης διττὰς ὑφίστησι 
΄ € * ^ b , * D * - Ν 

τριάδας, ὁ δὲ Ζεὺς διττὰς δυοδεχαδας. xai γὰρ διὰ τοῦτο TC 
m b] - 2 /, " , 

σχἥτσετρον αὑτοῦ λέγεται zriGUQOY χαὶ εἴχοσι μέτρων, et Pro- 
E - € 2 » P] * - 

clus in Plat. Crat p. 65: ὥς ὃ ἂν ot Ορφιχοὶ φαῖεν" 
νυ * , L4 € , ^ — f , 

ἄνωϑεν μὲν δριζόμενος (ὃ ὑτεερουράνιος τόπος) τῷ αἰϑέρι, κά- 
τωϑεν δὲ τῷ Φάνητι. Hermias in Plat. Phaedr. p. 247 C (τὸν 

(2€ , - - ^ 

δὲ ὑπεερουράνιον τόττον οἴτε τις ὕμνησέ ττω τῶν τῇδε ποιητὴς 
f 3 € , 3 

οὔτε zr09 ὑμνήσει xar ἀξίαν) p. 140: Τὸ πλῆϑος τῶν τῇδε 
᾽ - - , 

ἀνϑρωτειχῶν ποιητῶν, ὥστε ἐξαίρεσϑαι τοῦ λόγου Ὅμηρον xai 
3 , Ὕ " Uu - Hd - - , à. € , 
Oegéa εἴρηται γὰρ αὐτοῖς περὶ τοῦδε τοῦ τόπου χαὶ Ησιόδῳ 
za. ουσαίῳ. 

117. 118. 

Proclus in Plat. Tim. II 63 E: Πρὶν δὲ ἅψηται τῆς ὅλης 
σεραγματείας, ἐτεὶ ϑεῶν τεαραχλήσεις xai εὐχὰς τρέπεται, μιμού- 
μενος χαὶ ταύτῃ τὸν τοῦ τεαντὸς ττοιητήν, ὃς ττρὸ τῆς ὅλης δη- 
μιουργίας εἴς τε τὸ χρηστήριον εἰσιέναι λέγεται τῆς Νυχτές, 

Fr. 115, 2 δέγχων Lobeck] ἐλέγχων. 
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κἀχεῖϑεν φεληροῦσϑαι τῶν ϑείων γοήσεων ai τὰς τῆς δημεουρ-. 4 
γίας ἀρχὰς ὑποδέχεσϑαι χαὶ αττορίας, εἰ ϑέμις εἰστεῖν, ἁτεάσας 
διαλύειν χαὶ δὴ χαὶ τὸν πατέρα παραχαλεῖν εἰς τὴν τῆς δημιουρ-- 
γίας σύλληψιν. σιρὸς μὲν τὴν Νύχτα χεεττοίηται τῷ ϑεολόγῳ 
λέγων" 

Mia, ϑεῶν ὑστάτη, Νὺξ ἄμβροτε, σῶς, τάδε φράζε, 
πῶς χρή μ᾽ ἀϑανάτων ἀρχὴν χρατερόφρονα ϑέσϑαι;") 

χαὶ ἀχούει παρ᾽ αὐτῆς" 
«ἰϑέρι στάντα τεέριξ ἀφάτῳ λάβε, τῷ δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ 
οὐρανόν. 

xal στερὶ τεάσης ἑξῆς ἀναδιδάσχεται τῆς κοσμοποιίας" “πρὸς δὲ 
τὸν Κρόνον πάλιν μετὰ τοὺς δεσμοὺς μόνον οὐχ. εὐχόμιενός φησιν" 

Ὄρϑου δ᾽ ἡμετέρην γενεήν, ἀριδείκετε δαῖμον" 
xci διὰ “τάντων τῶν ἐχομένων τὴν τοῦ ττατρὸς εὐμένειαν προ- 
καλούμενος. χαὶ πῶς γὰρ ἄλλως ἔμελλε ϑεῶν σεᾶντα πεληρώσειν 
καὶ τῷ αὐτοζῴῳ ἀνομοιώσειν τὸ αἰσϑητὸν ἢ πρὸς τὰς ἀφανεῖς 
αἰτίας τῶν Div ἀνατεινόμενος, ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς πεπληρωμένος. 
ἔμελλεν ἀτεὸ χραδίης περοφέρειν τεάλι ϑέσχελα ἔργα. Eb —— 
Proclus in Plat. Crat. p. 30. 31: Καὶ yao ὃ μέγιστος Κρόνος, : 
ἄνωϑεν τὰς τῶν νοήσεων ἀρχὰς ἐνδίδωσι τῷ δημιουργῷ χαὶ ἔσει- 
στατεῖ τῆς ὅλης δημιουργίας" διὸ χαὶ δαίμονα αὐτὸν ὃ Ζεὺς 
χαλεῖ σταρ᾽ Ὀρφεῖ: ὄρϑου δ᾽ ἡμετέρην γενεήν, ἀριδείχετε 
δαίμων. χαὶ ἔοιχε τῶν συναγωγῶν χαὶ τῶν διαιρέσεων τὰς 
ἀχροτάτας αἰτίας ἔχειν crap ἑαυτῷ ὃ Κρόνος --- — ἐπεὶ xai ὃ 
δημιουργὸς Ζεὺς σεαρ᾽ αὐτοῦ προσεχῶς ὑποδέχεται τὴν ἀλήϑειαν. 
τῶν ὄντων" *cl νοεῖ τὰ ἐν αὐτῷ πρώτως" μαντεύει μὲν γὰρ 
αὐτῷ καὶ ἡ N(E- ἀλλ ὃ στατὴρ σεροσεχῶς χαὶ τεάντα τὰ μέτρα 
τῆς lins GRUT αὐτῷ ἐνδίδωσιν. 

119. 
Proclus in Plat. Tim. IV 267 C: Διὸ δὴ χαὶ ᾿Ορφεὶς 

Φάνητά τὲ τὸν ϑεὸν τοῦτον σεροσηγόρευσεν ὡς ἐχφαίνοντα τὰς 
γοητὰς ἑνάδας «ai ζῴων αὐτῷ μορφὰς ἀνέϑηκεν, ὡς ἐν αὐτῷ 

ὝΨΥΜἊΨΨ. SS 

bal 2f ar ah 

] 

^ | 
. . Ξ » . - , Ü D 

ἡ Huie versui alter subiunetus fuisse videtur: πῶς δέ μοι ἕν τὲ t& I 
pic ὧν 4 et. ] f fr 2 4 

πᾶντ ἔσται καὶ χωρὶς &xaotov; cf. fr. 122. 



; OPER αἰτίας. τῶν γοητῶν ζῴων ἐκφανείσης, χαὶ ἰδέας 
| πολυειδεῖς, ὡς τῶν γοητῶν lobos πρώτως στεριληπετιχῷ. 

᾿ χαὶ κληῖδα γόου προσειττὼν χλεῖν τε αὐτὸν ἐχάλεσε τοῦ γοῦ, 
διότι περατοῖ σεᾶσαν τὴν »οητὴν οὐσίαν χαὶ συνέχεν, γοερὰν 

[. ζωήν. πρὸς δὴ τοῦτον τὸν τοσοῦτον ϑεὸν ὃ δημιουργὸς ἀνήρτη- 
εὐ GL τοῦ παντός, »οῦς uev xai αὐτὸς ὦν, ὥσπτερ εἴπομεν πρότερον, 
“ vosgüc votg xai νοῦ διαφερόντως αἴτιος" διὸ χαὶ ὁρᾶν λέγε- 

om τὸ αὐτόζῳον. ἴδιον γὰρ τὸ ὁρᾶν τῶν νοερῶν ϑεῶν, ἐπεεὶ τόν 
qe γοητὸν γοῦν χαὶ ἀνόμματον ὃ ϑεολόγος προσηγόρευσε" λέγει 
᾿ γοῦν σπτερὶ αὐτοῖ: Ποιμαίνων πραπίδεσσιν ἀνόμματον ὠχὺν 

ees ἔστι γὰρ αὐτοῦ τὸ ἐνέργημα νοητόν" γοῦς δὲ ὃ δημι- 
᾿Φυργὸς ὧν οὐχ ἔστι τῶν μετεχομένων, ἵνα τῶν ὅλων ἢ δημιουργός, ᾿ 

E καὶ. ἕνα δύνηται πρὸς τὸ αὐτόζῳον ὁρᾶν" ἀμέϑεκτος δὲ ὧν 
E: ὄντως vo&Qóc. ἐστι νοῦς, χαὶ διὰ μὲν τῆς ἁτελῆς γοήσεως συνήνωταν b 

ἊΝ πρὸς τὸ γοητόν, διὰ δὲ τῆς “ποικίλης εἰς ἀπογέννησιν στεεύδει — 
᾿ς τῶν δευτέρων. ἐχείνην μὲν αὐτοῦ τὴν νόησιν ὅρασιν σροσείρηχεν 
ὃ “λόγος, ὡς ἀπελήϑυντον χαὶ ὡς τῷ γοητῷ φωτὶ χαταλαμπομένην, 

τὴν δὲ δευτέραν ἐ ἐνέργειαν διανόησιν, ὡς διὰ τῆς ἁπλῆς νοήσεως 
᾿σεροϊοῦσαν χαὶ εἰς ἀπτογέννησιν τῶν δημιουργικῶν ἐ ἔργων προχω- 

€ ̂ ἡ φοῦσαν.᾽ χαὶ ὃ μὲν Πλάτων ὁρᾶν. αὐτὸν εἰς τὸ αὐτόζῳον εἶστεεν, 

ἈΠ δὲ ᾿Ορφεὺς xai ἐχειττηδᾶν αὐτῷ καὶ κατατείνειν δειξάσης | 
évroL τῆς Νυχτός. : 

h 
in 

E ua 

120. 

. Proclus in Plat. Tim. Π 99 A: Ταῦτα δὲ καὶ ᾿Ορφεὺς 
ἐνδειχνύμενος κατατείνεσϑαι. τὸν νοητὸν ϑεὸν ἔφατο παρὰ τοῦ 
δημιουργοῦ. τῶν ὅλων" xci ὃ μὲν Πλάτων βλέστειν εἰς τὸ παρά- 

: δεῖγμα "τὸν δημιουργὸν ὑνέϑετο, EU γόησιν διὰ τῆς ὁράσεως 
x τε εὐούμνυῦ, ὃ δὲ ϑεολόγος χαὶ οἷον ἐσεισεηδᾶν αὐτὸν τῷ νοητῷ 
ἜΣ xal χαταπίνειν, ὡς ὃ μῦϑος ἔφησεν. ἐστι γάρ, εἰ χρὴ διαρρή- 
pA δὴν τὰ τοῦ χαϑηγεμόνος λέγειν, ὃ παρὰ τῷ ᾿Ορφεῖ πρωτόγονος 

 ϑεὸς κατὰ τὸ τέρας τῶν sony ἱδρυμένος ζεαρὰ τῷ Πλάτωνι 
τὸ αὐτόζῳον. διὸ xai αἰωνιόν ἐστι χαὶ τῶν νοουμένων χκαλλι- 

ο΄ Grov* xci τοῦτό ἐστιν ἐν νοητοῖς ὅστερ ὃ Ζεὺς ἐν νοεροῖς᾽ “τέρας 
ὲ ἑκάτερος τῶνδε τῶν Ζάξεων. χαὶ Ó Hm τῶν QOO MTM 
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^ 4. - y ἣν - € uz ^ ^ , s - : $4 ^ y! 

διὸ χαὶ ἑνοῦται τερὸς ἐχεῖνον ὁ Ζεὺς διὰ μέσης τῆς Νυχτὸς, χαὶ 
M - € - 

χεληρωϑεὶς ἐχεῖϑεν γίγνεται xóouog νοητός, ὡς ἕν νοεροῖς " 
e 3 

Ὡς τότε τερωτογόνοιο χανὼν μένος ᾿Ηριχετεαίου 
τῶν τεάντων δέμας εἶχεν iy ἐνὶ γαστέρι χοίλῃ, 
7t AY , - , , Noon ec P 

μῖξε Ó ἑοῖς μελέεσσι ϑεοῦ δύναμίν τὲ χαὶ ἀλχὴν. 
» ^S - M ^ , , ^ "ΣΝ ας 

τοῦνεχα σὺν τῷ τεαντὶ “ΤΠὸς ττάλιν ἐντὸς ἐτύχϑη. ᾿ 
TRE. » Su MR: , 5 n , AL , eA 

εἰχότως ἄρα χαὶ νῦν ὁ Πλάτων εἰς τὸ τεαραδειγμα βλέτεοντα φησι 
ν - 2 ' - - - 

δημιουργεῖν αὐτόν, ἵνα τῷ νοεῖν «sivo ττάντα γενόμενος τὸν 
€ 5 Ld - 34. 

αἰσϑητὸν ὑτεοστήσηται xOcuov: τὸ μὲν ydg ἣν νοητῶς τᾶν, αὑτὸς 
- - c υ - - ς , 

δὲ νοερῶς τεᾶν, ὁ δὲ χόσμος αἰσϑητῶς zv. διὸ xai ὁ ϑεολόγος 
, / , , ἘΣ , 2 ^ 

φησί" zavra ταῦδὲ χρῦψας αὖϑις φάος ὃς πολυγηϑὲς 
, 2 M , L , , wed 

μέλλεν az 0 χραδίης προφέρειν πάλι, ϑέσχελα ῥέξων.. 
. . 2 €^ 

Cf. Hermias in Plat. Phaedr. p. 141: Οἱδὲ ot ὑττὸ τὸν Aa 
^ , c - € Uu 2 M , ς M E 3r N 

ϑεοὶ λέγονται ἑνοῦσϑαι τῷ Φάνητι, ἀλλὰ μένος 0 Zetc καὶ αὑτὸς 

διὰ μέσης τῆς Νυχτός. 

121. 122. 

Proclus in Plat. Tim. II 95 E: 'O μὲν οὖν Πλάτων τοιοῦτον 
€ 2 5 

ὑτεοστησάμενος δημιουργὸν ἄρρητον αὐτὸν χαὶ ἀχατονόμαστον 
€ 2 - - ct J^ 

εἴασεν, ὡς ἐν τἀγαϑοῦ μοίρᾳ τιροτεταγμένον τῶν ὅλων. ἔστι 
- b - - - - Li 

γὰρ ἐν στάση τάξει ϑεῶν τὸ ἀναλογοῦν τῷ ἑνί. τοιοῦτον γοῦν 
€ 

ἢ ἕν ἑχάστῳ χέσμῳ μονάς. O6 δέ γε Ὀρφεὺς, χαὲ ὄνομα αὐτῷ 
σεροσήνεγχεν ἅτε ἐκεῖϑεν κινούμενος " ᾧ χαὶ αὐτὸς ὃ Πλάτων ἐν 

ἄλλοις ἠχολούϑησεν. ὃ γὰρ παρ᾽ αὐτῷ Ζεύς, ὃ τερὸ τῶν τριῶν 
- € M v - ^ 

Κρονιδῶν, ovrég ἐστι τῶν CÀcv δημιουργός. μετὰ γοῖν τὴν 
d υ - 3. - 

κατάστοσιν τοῦ -Φάνητος αἱ ἰδέαι τῶν τεάντων ἐν αὑτῷ τεεφρήνα- 
σιν, ὡς φησιν ὃ ϑεολόγος" 

τοὔνεχα σὺν τῷ παντὶ “Τιὸς τεάλιν ἐντὸς ἐτύχϑη 
αἰϑέρος εὐρείης ἠδ᾽ οὐρανοῦ ἀγλαὸν ὕνψος, 

"F9 3 ν δ 
σεόντου τ᾽ ἀτρυγέτου γαίης v ἐριχυδέος εἴρη, : 
2 

ὠχξανίς τὲ μέγας xai νείατα τάρταρα γαίης, 

Fr. 120, 1 χανών Zoéga] χανόν. — 2 δέ post πάντων delevit, £z addi- 
dit Gesner. — 3 μίξε codd. — δ᾽ £oig Gesner] δ᾽ οἷς. — 4 vide ἡ 
fragm. 121. | 

Fr. 121, 2 αἰϑέριος et 7 δ᾽ (ἤδ᾽) codd., corr. Stephanus. — 4 νείατα 
Stephanus] vzec«. 
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' ' ' , ) , » , 

xci τεοταμοὶ καὶ τεύντος αττεείριτος ἀλλα τὲ ττᾶάνταὰ — 5 
, 33 , , Nw 388 , 

σεάντες τ ἀϑανατοι μάχαρες ϑεοὶ ηδὲ ϑέαιναι 
c 2 » - xi^ Xt € pro 
ὅσσα v ἔην γεγεαῶτα χαὶ ὕστερον Ozt7t0O ἔμελλεν, 

L^ 3 M ἐγγένετο" Ζηνὸς δ᾽ ἐνὲ γαστέρι σίρρα -τεφύχει. 
- A ^ , 2^ ^ , ? € - A c , 

τῶν δὲ ἰδεῶν τελήρης ὧν διὰ τούτων £v ξαυτῷ τὰ ὁλὰ περιείληφεν, 
A - ς & bs 
ὡς x«i τοῖτο ἐνδειχνύμενος ὃ ϑεολόγος ἐττήγαγε Ζεὺς πρῶτος 

, € M ^ 

γένετο... τὰ τοίνυν ὅλα ττεριέχων ὃ Ζεὺς «ai πάντα μονα- 
διχῶς χαὶ νοερῶς χατὰ τούτους τοὺς χρησμοὺς μετὰ τῆς Νυχτὸς 

, M , ^ , , M ^ , 

ὑφίστησι, x«i πάντα τὰ ἐγχέσμια, Seovc τε καὶ τὰς μοίρας 
- - ^ Uu € uu - 

τοῦ τταντός. λέγει γοῦν περὸς αὐτὸν ἡ Νὺξ ἐρωτήσαντα" τεῶς δέ 
3 

μοι ἕν τε τὰ závv ἔσται, καὶ χωρὶς ἕχαστον" 
? , , , Σ 2 , , ^ » dg v , αἰϑέρι στάντα ττέριξ ἀφάτῳ Aes: vq ὃ ἑνὶ μέσσῳ 
2 - ) 

οὐρανόν" ἐν δέ ve γαῖαν ἀτεείριτον, ἐν δὲ ϑάλασσαν, 
? 2 2 

ἐν δέ τε τείρεα τεάντα, τά v οὐρανὸς ἐστεφάνωται. 
^ b] * A M ΒΩ ς , ς z 

x«i δὴ x«i περὶ τῶν ἄλλων αττάντων υτεοϑεμένη δημιουργη- 
μάτων ἐττήνεγχεν " 

2 H - 
αὐτὰρ ἐτεὴν δεσμὸν χρατερὰὼν σεερὶ τεᾶσι τανύσσης 

, » 

σειρὴν χρυσείην ἐξ αἰϑέρος ἀρτήσαντα. 
RJ , € , ? € ^ [4 , ΒΥ € Ν , 

δὲ τοίνυν ὁ Ζεὺυς ἔστιν O τὸ cv χρᾶάτος ἔχων ὁ τὸν Φανητα 
τ κ᾿ - ' c 

χαταπιών, £v ᾧ πρώτως Gi νοηταὶ τῶν ὅλων αἰτίαι, ὁ τεάντα 
, ^ ^ € " - € - - 

γεαράγων χατὰ τὰς ὑποϑίήχας τῆς Νυχτός, 6 τοῖς ϑεοῖς 
^ ; * € - 

τὰς ἐξουσίας παραδιδούς, οὗτός ἐστιν ὃ τοῦ xécuov ττοιητής, 
eT δ: ; 2 » 

γεέμτετην ἔχων ἐν roig βασιλεῖσι τάξιν, ὡς ἀττοδέδειχται τῷ 
E , - 2 — 

ἡμετέρῳ χαϑηγεμόνι £v ταῖς Ορφιχαῖς συνουσίαις. Cf. Proclus 
- - - 05 r3 c M 

in Plat. Tim. ΠῚ 146 E: Καὶ οὗτός ἐστιν ὃ χρατερὸς δεσμός, 
ο - LI € - 

ὥς φησιν ὃ ϑεολόγος, διὰ τεάντων τεταμένος χαὶ veo τῆς 
d " ) 3. τω με 

χρυσῆς σειρᾶς συνεχόμενος" ἐτε αὐτῷ γὰρ ὃ Ζεὺς τὴν χρυσῆν 
ς , € - 3 

ὑφίστησι σειρὰν χατὰ τὰς ὑττοϑήχας τῆς Νυχτός" αὐτὰρ 
^ - - 

ἐχεὴν χτλ. Proclus in Plat. Tim. III 118 F: Κρατερὸς μὲν 
^ KNIE c 3 * - - € 5 

γὰρ χαὶ ὁ δεσμὸς ὃ αἀτεὸ νοῦ xai ψυχῆς, ὡς καὶ ᾿Ορφεύς φησιν, 
7 ^ , ς - - - * - - - 

αλλὰ μείζων ἡ τῆς χρυσῆς σειρᾶς ἕνωσις καὶ μειζόνων τοῖς τεᾶσιν 
M ? , 

ἀγαϑῶν αἰτία. 

5 ἀπείριτος Stephanus] ἀπείρητος. — 1 ὁππόσ᾽ Stephanus] ὅπως. — 
8 ἐγγένετο Gesner] ἐγένετο. 
Fr. 122, 4 ἐστεφάνωται Gesner] ἐστεφάνωτο. 

m 
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193. ᾿ ΚΕΝ 
Eusebius Praep. Ev. III 9, Stobaeus Eclog. Phys I cap. l| — 

23: Ὅρα δὲ τὴν τῶν “Ἑλλήνων σοφίαν οὑτωσὶ διασχοτεούμενος. 
τὸν γὰρ Δία τὴν γοῦν τοῦ χόσμου ὑττολαμβάνοντες, ὃς τὰ ἐν 
αὐτῷ ἐδημιοίργησεν ἔχων τὸν χόσμον, ἐν μὲν ταῖς ϑεολογίαις, 
ταύτῃ ττερὶ αἰτοῦ τεαραδεδώχασιν οἵ τὰ ᾿Ορφέως εἰτεόντες" 

Ζεὺς σπερῶτος γένετο, Ζεὺς ὕστατος, ἀργιχέραυνος * 
Ζεὲς κεφαλή, Ζεὺς μέσσα, Διὸς δ᾽ ἐχ πεάντα τέτυχται " 
Ζεὺς ἄρσην γένετο, Ζεὺς ἄμβροτος ἔσελετο γύμφη᾽ 
Ζεὺς πυϑμὴν γαίης τε χαὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος" 

Ζεὲς τενοιὴ τεάντων, Ζεὶς ἀχαμάτου τευρὸς ὁρμή, 5 
Ζεὺς στόντου ῥίζα, Ζεὺς ἥλιος ἠδὲ σελήνη; 
Ζεὺς βασιλεύς, Ζεὶς αὐτὸς ἁτεάντων ἀρχιγένεϑλος. 
ἕν χράτος, εἷς δαίμων γένετο, μέγας ἀρχὸς ἁτεάντων, 
ἕν δὲ δέμας βασίλειον, ἐν ᾧ τάδε τεάντα κυχλεῖται, 
σεῦρ χαὶ ἴδωρ χαὶ γαῖα xci αἰϑήρ, νίξ τε καὶ ἦμαρ, 10 
χαὶ Mire, τερῶτος γενέτωρ, xal Ἔρως πολυτερττής " 
σεάντα γὰρ ἐν Ζηνὸς μεγάλῳ τάδε σώματι χεῖται. 
τοῦ δή τοι χεφαλὴ μὲν ἰδεῖν xci χαλὰ τερόσωττα 
οὐρανὸς αἰγλήεις, Cv χρύίσεαι ἀμφὶς ἔϑειραι 
ἄστρων μαρμαρέων πτερικαλλέες ἠερέϑονται. 15 
ταύρεα δ᾽ ἀμφοτέρωϑε δίο χρύσεια κέρατα : 
ἀντολίη τε δύσις τε, ϑεῶν ὁδοὶ οὐρανιώνων, 

ὄμματα δ᾽ ἠέλιος χαὶ παμφανόωσα σελήνη" 
οὖς δέ οἱ ἀψευδὲς βασιλήιον ἄφϑιτος αἰϑήρ, 
ᾧ δὴ πάντα χλύει χαὶ φράζεται" οὐδέ τίς ἐστιν 30 
αὐδὴ οὐδ᾽ ἑνοστὴ οὐδὲ κτύσος, οὐδὲ μὲν ὔσσα, 
ἣ λήϑει “Διὸς ota ὑσεερμιενέος Κρονίωνος. 
n μὲν ἀϑανάτην κεφαλὴν ἐ ἔχει ἠδὲ νέημα" 

σῶμα δέ οἱ στεριφε) γίς, ἀπείριτον, ἀστυφέλιχτον, 
ἄτρομον, ὀβριμόγειον, ἱτεερμενὲς ὧδε τέτυχται. 25 

Fr. 123, 3 ἄφϑιτος Eus. — 5 Pro πάντων Hermann recte ἀνέμων coni. 
— 9. 6 omm. Eus. et Proclus. — 12 μεγάλῳ Ζηνός Eus. — 13 κεφαλήν 
Eus. — 18 zal παμφανόωσα Koechly] τε xal ἀντιόωσα. — 19 οὖς δέ οἱ 
ἀψευδὲς βασιλήιον Heringa) vovc δέ οἱ ἀψευδὴς βασιλήιος. - 20 χυχλεῖ 

Eus. — 21 οὔτ᾽ -- οὔτε zr. Eus. — ῶ50. ὄβριμον ὀβριμόγνυιον Eus. . i 



AN 

ἘΠΗ͂ΘΣ : μὲν χαὶ στέρνα χαὶ εὐρέα γῶτα ϑεοῖο 

ἀὴρ εἰρυβίης " πτέρυγες δέ οἱ ἐξεφύοντο, 
Ὗ 

ΐ ταῖς ἐχεὶ τεάντα «ora. - ἱερὴ δέ οἱ ἔπλετο νηδὺς 
yoi& τε πιαμμήτειρ᾽, ὀρέων τ᾽ αἰτεεινὰ χάρηνα, 
μέσση δὲ ζώνη βαρνηχέος οἶδμα ϑαλάσσης 80 
xal πόντου" πυμάτη δὲ βάσις χϑονὸς ἔνδοϑι ῥίζαι 

᾿τάρταρά τ᾽ εὐρώεντα καὶ ̓ἔσχατα σεείρατα γαίης. 
ο΄ σᾶντα δ᾽ ἀπτοχρύψας αὖτις φάος ἐς ττολυγηϑὲς 

c ο΄ μέλλει ἀττὸ χραδίης προφέρειν σεάλι ϑέσχελα ῥέζων. 
* QI 9, 10) τοιοῦτος μέν τις ὃ διὰ τῶν ἐττῶν ὑπογραφόμενος 

E ᾿ φυγχάνει Ζεύς. ὃ δὲ τῶν ἐτῶν ἐξηγητὴς ἀρξάμενος μὲν τοῖς 

ἔπεσιν ἀκολούϑως λέγει" Ζεὺς οὖν ὃ πᾶς χόσμος, ζῷον & 
ζῴων, ϑεὸς ἐχ ϑεῶν" σαφῶς τὸν ϑεολογούμενον Δία οὐδὲ ἄλλον 

^ d τὸν δρώμενον χαὶ αἰσϑητὸν χόσμον δηλοῖσϑαι διὰ τῶν 
; » ἐτεῶν ἑρμηνεύσας. Cf. Proclus in Plat. Alcib. III p. 83: Ἔν. γὰρ 

᾿ Zhi ὃ Ἔρως ἐστί" «ci γὰρ Miis ἔστι πρῶτος γενέτωρ χαὶ 
Ἔρως πολυτερπής, χαὶ ὃ Ἔρως πρόεισιν ἔχ τοῦ 4hóc καὶ συνυτε- 

€ 

τὸ ἔστη τῷ Διὶ πρώτως ἐν τοῖς »οητοῖς " ἐχεῖ γὰρ ὃ Ζεὶς ὃ 
— πσεανόσιτης ἐστὶ xai ἁβρὸς Ἔρως, ὡς ̓Ορφεύς got. Proclus in 

m . Plat. Parmen. III p. 22: Ὃ μὲν γὰρ ̓ Ορφεὺς μετὰ τὴν χατάσοσιν 
E72 Φάνητος ἐν τῷ Zhi τὰ τεάντα γεγονέναι φησίν" ἐπεειδιὴ 

| πρώτως μὲν χαὶ ἡνωμένως ἐν ἐχείνῳ, δευτέρως δὲ χαὶ διαχεχρι- 
|o ἐν τῷ δὴμ μιουργῷ τὰ πάντα ἀνεφάνη τῶν ἐγκοσμίων 

αἴτια. ἐχεῖ γὰρ ὃ ἅλιος χαὶ E σελήνη καὶ ὃ οὐρανὸς αὐτὸς 
— xai τὰ στοιχεῖα χαὶ ὃ Ἔρως Ó colvuegrrijc xci πεάντα GrtÀdg 

(0 γεγονότα Ζηνὸς ἐνὶ γαστέρι σύρρα σπεέφυχε. — ldem in Plat. 
P d A. Pp. 66: Ὡς δ᾽ ᾿Ορφεὺς ἐνθέῳ στόματι λέγει, καὶ 
᾿χαταπίνει τὸν σερόγονον αὐτοῦ τὸν Φάνητα χαὶ ἐγκολσείζεται 

eid. αὐτοῦ τὰς δυνάμεις ὁ Ζεύς, wai γίνεται τεάντα νοερῶς 
IER 

ἐσατπτερ ἦν ἐχεῖνος νοητῶς. 

124. 

Vie in Plat. Parmen. IV: , Καὶ οὐχ, ἂν Proud 
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« 4 ur ^ $ οὖ 2 ^ 2^. 
Ovrcog δὲ Ζηνὸς χαὶ ἐν ὀμμασι :τατρὸς ἄναχτος 

, 2 , , ' , JM 
γαίουσ ἀαϑανατοῖ τε ϑεοὶ 9vqvot τ ἀνϑρωττοι 
c Pie ^ | - LE ὦ € 203 UM. 

οσσα v ἕην γεγαῶτα χαὶ ὕστερον Ozrzr00 ξμιελλε. 
, , L4 c ^ ΄ 

σεάντων γάρ ἔστι τελήρης τῶν νοητῶν χαὶ τεάντων ἔχει τὰς διῃρη- — 
^ , c , M , - 

μένας αἰτίας, ὥστε χαὶ ἀνθρώπους χαὶ ταλλα ττάντα γεννᾷ. 

125. 

Proclus Theol. Plat. VI 8, 363: Ὃ δὲ ᾿Ορφεὺς καὶ διαρρήδην 
^ ^ - ce 3 , , ^ , » ^ 

εἰς TOY τῶν OÀev ἀναττέμττει δημιουργόν (τὴν ““ἴχην). δὴ γαρ 
b - ^ - 3 - 

αὑτῷ βασιλεύοντι χαὶ διαχοσμεῖν ἀρχομένῳ τὸ τεᾶν ἕπεσϑαί 
φησι τὴν ὕλην Atv: 

- ' , "y , , - 2 , 

Tq δὲ 4ίχη ππολύποινος éqetzrero τεᾶσιν ἀρωγός. 

126. 

Proclus in Plat. Tim. II 96 B €: Kai τὸν Νόμον αὐτῷ 
συγχαϑιδρύων, ὥσπερ χαὶ ᾿Ορφεύς: κατὰ γὰρ τὰς ὑποϑήχας 
τῆς Νυχτὸς xci παρ᾽ ἐχείνου πάρεδρον σεοιεῖται τὸν νόμον" ἔτι 
δὲ τὴν δίχην ὅλην ὑτεαδὸν αὐτοῦ τιϑέμενος ἐν Νόμοις, ὥσττερ 
xmi ὃ ϑεολόγος. Cf Proclus in Plat. Alcib. III p. 70: Πρὸ 
τοῦ χόσμου Δίχη συνάτετεται τῷ Zh: τεάρεδρος yàg ὃ Νόμος 
τοῦ ióc, Oc φησιν ᾿Ορφεύς. 

127. | ἐν 
Proclus in Plat. Crat. p. 52. 53: Τῆς τοίνυν νοερᾶς τῶν Sev —— 

διαχοσμήσεως ἄνωϑεν μὲν δριζοιένης τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων ϑείων 
γενῶν χαὶ τεατριχὴν ἔχοντι περὸς τεάντας τοὺς νοεροὺς ὑτεεροχήν" 
ὕντε “Φάνητα, φησὶν Ὀρφεύς, τερωτόγονον μάκαρες χάλεον 
χατὰ μαχρὸν Ὄλυμτσεον" προϊούσης δὲ διά τε τῶν τριῶν 
γυχτῶν χαὶ τῶν οὐρανίων ὑτεοστάσεων εἰς τὴν Τιτανιχὴν γενεάν, 
à πρώτη τῶν ττατέρων ἑαυτὴν διέκρινε χαὶ τῆς συνοχιχῆς 
βασιλείας τὴν διαιρετικὴν ἠλλάξατο τῶν ὅλων προστασίαν χαὶ 
ἀναφαίνεται züv τὸ δημιουργιχὺὸν τῶν ϑεῶν γένος ἀτεὸ τεάντων 
μὲν τῶν τεροειρημένων ἀρχιχῶν αἰτίων καὶ βασιλιχῶν. περοσεχῶς 

Fr. 124, 1 οὕτως Mullach] αὕτη. — 3 ὁππόσ᾽ Gesner] ὅπως. 
Fr. 125, 1 πολύπονος ἐφέπετο cod., corr. Aemilius Portus. 
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δ᾽ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς τῶν Τιτανιχῶν διαχόσμων ἡγεμόνος, καὶ σερὸ 

τῶν ἄλλων δημιουργῶν ὃ Ζεὺς τὸ ἑνιαῖον χράτος τῆς ὕλης 

δημιουργιχῆϊς σειρᾶς κληρωσάμενος" χαὶ τά τε ἀφανῆ πάντα χαὶ 

τὰ ἐμφανῆ τταράγων x«i ὑφιστάς, νοερὸς μὲν αὐτὸς ὑτεαρχῶν 

χατὰ τὴν τάξιν: τὰ δ᾽ εἴδη τῶν ὄντων xai τὰ γένη τεροάγων 

εἰς τὴν τῶν αἰσϑητῶν διαχόσμησιν. καὶ τῶν μὲν ὑττὲρ ξαυτὸν 

ϑεῶν τεετεληρωμένος, τοῖς δ᾽ ἐγχοσμίοις z&owv ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν 

εἰς τὸ εἶναι τερόοδον τεαρέχων. διὸ δὴ xat ᾿Ορφεὺς δημιουργοῦντα 

μὲν αὐτὸν τὴν οὐρανίαν πᾶσαν γενεὰν τεαραδίδωσι χαὶ ἥλιον 

ποιοῦντα xai σελήνην χαὶ τοὺς ἄλλους ἀστρῴους ϑεούς, δημιουο- 

γοῦντα δὲ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα χαὶ διαχρίνοντα τοῖς 

εἴδεσιν ἀτάχτως ἔχοντα τερότερον, σειρὰς δ᾽ ὑφιστάντα ϑεῶν 

στερὶ ὅλον τὸν χόσμον εἰς αὐτὸν ἀνηρτημένας χαὶ διαϑεσμοϑε- 

τοῦντα πεᾶσι τοῖς ἐγχοσμίοις ϑεοῖς τὰς zar ἀξίαν διανομὰς 

τῆς ἐν τῷ τεαντὶ σπερονοίας. x«i Ὅμηρος δ᾽ ἑπόμενος ᾿Ορφεῖ, 

γεατέρα μὲν αὐτὸν ἀνυμνεῖ wow; ϑεῶν τὲ xal ἀνθρώπων χαὶ ἣ- 

γεμόνα καὶ βασιλέα χαὶ ὕσχεατον χρειόντων .... 

128. 
." ΄ 3 3 - 

Proclus Theol. Plat. V 11. 267: Kar" ᾿Ορφέα τῷ μὲν Κρόνῳ 
- ^ M 3 L - c ᾿ € 

συνοῦσα xarà τὴν ἀχρότητα τὴν ἑαυτῆς ἡ μέση ϑεὸς Ρέα 

χαλεῖται, τὸν δὲ “ία τταράγουσα x«i μετὰ Zhóg ἐχφαίνουσα 
c ^ * - - 

τούς τε ὅλους χαὶ τοὺς μεριχοὺς διαχέσμους τῶν ϑεῶν “μήτηρ. 

129. 

Proclus in Plat. Tim. II. 121 A: “Μιὸ xai μένει μὲν 
€ , ω 7 ^ - - - , ^ ^ 

(ἡ Θέμις) τταρϑένος ztQ0 τῆς vov δημιουργοῦ τερούόδου «va τοὺς 
^ - T,.. ^ ΡΥ) 2 2^ € , -— 6 , , 3 

χρησμοὺς τῆς Νυχτὸς ἔστ ἂν Ρείη παῖδα τέχῃ Κρονῷ ἕν 

φιλότητι (cf. fragm. 106" συμτεαράγει δὲ τῷ -1ιὶ τὴν τριάδα 
- € - 

τῶν ρῶν. 

190. 
- - - c ^ ν ^ - 

Proclus in Plat. Tim. II 137 B: Ο δὲ. δημιουργὸς αὐτῆς 
€ ΄ - -- Ct. M T^ ^R ^ » - - 

ὃ μέγιστος Ζεὺς συζυγεῖ τῇ Hoc διὸ χαὶ ἰσοτελὴς αὑτῷ καλεῖται 
L1 , M P - , , » 5 

xmi àx τῶν αὐτῶν τεροεληλίϑασι :ττατέρων. Cf. Proclus in Plat. 
B L4 ΄ - * ^ € 

Tim. V. 315 D: Ζῳοττοιοῦσα γχαὶ τὸν ἕλον χόσμον, ἣν ὃ μὲν 
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᾿Ορφεὺς ἰσοτελῆ τῷ δημιουργῷ χαλεῖ καὶ συνάτετει. καὶ συξεύξας 
μίαν τεοιεῖ μητέρα τεάντων ὧν ὃ Ζεὺς σεατήρ --- — — xai οἱ μὲν βάρ- 
βαροι τὴν ξψογονιν, ὴν ταύτην αἰτίαν πηγαίαν ψυχὴν ἀτεοχαλοῦσι 
μετὰ τὴς σεηγαίας ἀρετῆς ἀναφανεῖσαν ἀτεὸ τῶν λαγόνων τῆς ὅλης 
ζῳογόνου ϑεότητος, ἐν ἢ) ττεριέχονται σάσης ζωῆς πστηγαί, “ϑείας, 
ἀγγελιχῆς, δαιμονίας, ψυχιχῆς, φυσιχῆς" ὃ δὲ ϑεολόγος ὃ za 

Ἕλλησιν Ἥραν αὐτὴν προσείρηκε μετὰ τῆς FEoríag ἀναφανεῖσαν 
ἀτεὸ τῆς μεγίστης “Ρέας, ἣ Ζεεριείληφεν ἁπάσας τὰς ζῳογονικὰς 
δυνάμεις, ἐχεὶ τέλει. χαὶ αὐτὴν ἀποτίχτουσα τὴν φύσιν, & χαὶ 

συντάττει τῷ δημιουργῷ τὴν Ἥραν ὡς μητέρα σεατρί, καὶ 

πάσης τῆς Τιτανιχῆς Leslie ἔξαρχον αὐτὴν “παραδίδωσι 

τῆς τὲ ἕν ψυχαῖς ϑεωρουμένης χατὰ τὰς μοίρας x«i διαχρίσεως 
Y, 

αἰτίαν. 
Tz ΕΝ DORT BEPSPPRPS 

dia itu o 

131. 

Proclus in Plat. Tun -I 52 B: eye ob» χαὶ ὃ ϑεολέγος, 
ὅτι σεαρήγαγεν αὐτὴν (τὴν ̓᾿ϑηνᾶν) ὃ “τατήρ, 

Ὄφρ᾽ αὐτῷ μεγάλων ἔργων χράντειρα πέλοιτο. 

152. 

Proclus in Plat. Tim. L 51 D: “Ζιὸ zai 'Oggebg προ 
αὐτῆς τιχτομένης φησίν, ὅτι ἄρα αὐτὴν ὃ Ζεὺς ἀττεγέννησεν 

ἔχ τῆς χεφαλῆς, 
Ὅπλοις λαμπομένην χαλκήιον ἄνϑος ἰδέσϑαι. 

133. 

Proclus in Plat. Polit. p. 387: Καὶ γὰρ ot πρώτιστοι 
K - , Ἢ ἀλλ - (E - "49 - 5 - E M 

ουρῆτες τά γε ἄλλα τῇ τάξει τῆς ηνᾶς ἀνεῖνται, xai 
, , m - “-Ὁ ᾿ς , 

χεεριεστέφϑαι λέγονται τῷ ϑαλλῷ τῆς ἐλαίας, ὡς φησιν Ὀρφεὺς" 

“Ιεινὴ γὰρ Κρονίδαο νόου χραντειρὰ τέτυχται. 

184. 

Proclus in Plat. Crat. p. 118: Τὴν οὖν εἴρυϑμον χορείαν 
διὰ τῆς κινήσεως ὑττοφαίνει (ἡ ̓ 4ϑηνᾶ), ἧς καὶ μετέδωχε τερώτη 
μὲν τῇ Κουρητιχῇ τάξει, δευτέρως δὲ xai τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς 
ἔστι γὰρ 1 ϑεὸς χατὰ ταύτην τὴν δίναμιν ἡγεμὼν τῶν Κουρή- 
των, ὡς φησιν ᾿Ορφεύς. 

oe ΔΝ Aa) s rr. 



fooius in Plat. Crat. p. 24: Ei δέ τις αὐτὰς τὰς ποιητικὰς 

ai γονίμους δυνάμεις τῶν ϑεῶν, ἃς εἰς τὸ στῶν προάγουσι 
τέ τέχνας, ̓σεροσαγορεύοι δημιουργιχὰς χαὶ »οερὰς χαὶ γεννητικὰς 

d τελεσιουργούς, οὐχ ἂν οὐὸ ἡμεῖς ἀποδοκιμάσαιμεν τὴν 
' προσηγορίαν" ἐχεεὶ καὶ τοὺς ϑεολόγους εὑρίσκομεν διὰ 
τὰς ϑείας στοι σεις ἐνδειχνυμένους, χαὶ τοὺς μὲν Κύχλωπας. 

ἄσης τεχνικῆς ποιήσεως αἰτίους λέγοντας, ot χαὶ τὸν Δία «ai 
᾿“ϑηνᾶν χαὶ τὸν Ἥφαιστον ἐδίδαξαν" τὴν δ᾽ ᾿4“ϑηνᾶν τῶν 

ἄλλων τεχνῶν zai διαφερόντως τῆς ὑφαντικῆς προστατεῖν" 
ded Ἥφαιστον ἄλλης ἰδίως ἔφορον τέχνης" αἰτὴν δὲ τὴν 

χὴν ἀρχομένην μὲν az τῆς δεσποίνης Ava 
"Hóe γὰρ ἀϑανάτων στροφερεστάτη ἐστὶν ἁτεασέων 
m aeo dut, ταλασήιά τ᾽ E σεινύσσειν, 

136. 

(02 Produs i in Plat. Tim. I 52 D: Οἰκεῖον γὰρ τὸ τῆς ἀρετῆς 
ἕνος᾽ πρὸς τὴν μεγίστην ταύτην ϑεόν, ὡς ai αὐτὴν ἀρετὴν 

᾿ ἐν γὰρ τῷ δημιουργ μένουσα σοφία χαὶ νόησίς ἐστιν 

ος, καὶ ἐν τοῖς ἡγεμονιχοῖς ϑεοῖς ἐχφαίνει τὴν τῆς ἀρετῆς. 

ἀρετῆς τ᾽ ὕνομ᾽ ἀοϑλὸν, 
δποίζεται, 

7 i. Cf. Proclus in Plat. Tim. I 91 B: Ἵνα διὰ 

Ὁ τὰ rra (καὶ γὰρ ἄλλη ϑεολογία τις, οὐχ ῇ ̓Ορφικὴ 
“ἀρετὴν αὐτὴν ἀτεεχάλεσε), διὰ δὲ τῆς δώμης τὴν πρὸς τὸ 

οτεόλεμον. ᾿ 
181. 

Proclus in Plat Crat. p. 112: Ἐπεὶ ἢ ye ΄ἄρτεμις ἡ ἐν 

: 186,. 2 ἐφήνασϑαι codd. Parisini, ἐποίχεσϑαι Werferi codd. 
ES 1 τ᾽ ὄνομ᾽ Lobeck] τε οὔνομα. 
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αὐτῇ (τῇ Κόρῃ) χαὶ ἡ EL τὴν παρϑενίαν ἀεὶ τὴν αὐτὴν. 
διασῴζουσι" xci γὰρ ἡ μὲν χατὰ τὸ μόνιμον αὐτῆς, ἡ δὲ κατ ἃ 

τὸ ἐτχειστρετετιχὸν χαραχτηρίζεται" τὸ δὲ γεννητιχὸν μέσην ἐν 
αὐτῇ τάξιν ἔλαχεν" ἐπειϑυμεῖν δ᾽ αὐτὴν τῆς παρϑενίας m 
ἐπειδὴ τὸ εἶδος αὐτῆς ἐν τῇ ζῳογόνῳ στεριέχεται πηγῇ χὰ 
γοεῖ τὴν ζεηγαίαν ἀρετὴν χαὶ ὑφίστησι τὴν ἀρχικὴν χαὶ drops 
χαὶ τὴν ἔνυλον ἀτιμάζει ττᾶσαν μῖξιν, χαίτοι ἐφορῶσα τοὺς 

χαρποὺς τῆς τοιαύτης ἐνύλου μίξεως" 43 
᾿Ατελής τε γάμων χαὶ ἄττειρος ἐοῦσα ᾿ 

σαιδογόνου λοχίης. πάσης ἀνὰ πείρατα λύει (sc. Artemis), — 
φησὶν ᾿Ορφεύς" χαὶ ἔοιχε τὰς μὲν γενέσεις χαὶ τὰς προόδους τῶν 
πραγμάτων ἐκτρέπεσϑαι, τὰς δὲ τελ, ̓ειότητας ἐπιφέρειν αὐτοῖς, —— 
x«i τὰς μὲν Wvyag διὰ τῆς χατ᾽ ἀρετὴν ζωῆς τελεσιουργεῖν, τοῖς 

δὲ ϑνητοῖς ζῴοις τὴν εἰς τὸ εἶδος ἀττοχατάστασιν χορηγεῖν. : 

138. 
* c - c - 

Proclus in Plat. Crat. p. 111: Ὅει τῆς δεσττοίνης ἡμῶν 
3 , - c , , ?» , , V, 

Αρτέμιδος τρεῖς ὁ Πλάτων zragaótócoiv ἰδιότητας, τὴν τ 
' M 2 wo 

ἄχραντον x«i τὴν χόσμιον xci τὴν ἀναγωγόν" xci διὰ μὲν τὴν — 
, , 3 — , ς , H n 4 , lp» 

σερώτην σταρϑενίας ἐρᾶν λέγεται ἡ 9t0c, διὰ δὲ τὴν δευτέραν 
5. ἐὰν ^ c 2 - 2r * , NE 3j 

χαϑ ἣν τελεσιουργὸς ὡς ἀρετῆς ἔφορος εἰναι λέγεται" δια [2 3 
τὴν τρίτην καϑ᾽ ἣν μισῆσαι λέγεται τὰς γενεσιουργοὺς δρμάς" 

χαὶ μάλιστα τῶν τριῶν ἡ πρώτη ἐφαρμόξει τῇ τῆς") ϑεοῦ τερούδῳ  — 

xad ἣν ἐν τῇ ζῳογόνῳ τῶν ἀρχῶν τριάδι τὴν ὕσεαρξιν ἔλαχεν —— 
, 

εἴν χατιχὴ προσαγορευομένη ϑεότης ὡς οἱ ϑεουργοί φασιν, 
» 252) c ) , Ὕ - ^ « , 4, ' 

εἴτ «“ἄρτεμις, ὡς Ορφεὺς" ἐχεῖ γὰρ ἱδρυμένη renda uta μὲν 
ἀχράντων δυνάμεων ἀττὸ τῶν ἀμειλίχτων ϑεῶν, εἰς δὲ τὴν τῆς 

ἀρετῆς βλέτστει πηγὴν χαὶ τὴν σεαρϑενίαν αὐτῆς ἀσττάζεται. 

χαὶ γὰρ ἐχείνη τὸ σεαρϑένιον οὐ προΐησιν, ὥς φησι τὸ λόγιον" 

γοοῖσα δ᾽ ἐχείνην ὑφίστησι χαὶ τὴν ἀρχιχὴν ἀρετὴν zai ἐξήρηται ^ 

πάσης χοινωνίας «ai συζεύξεως καὶ τῆς xara τὴν γένεσιν τεροόδου. Ὁ 

139. 

Proclus in Plat. Tim. III 156: Ei δὲ x«i ττρὸ τούτων  - 

Fr. 137, 1 τε Werfer addidit. — ἢ τῆς Boissonade] τοῦ. . E 



ὑπερχόσμιον αἰτίαν τῆς φιλίας ἐϑέλοις σχοπεῖν, εὑρήσεις 
σεαρὰ τοῖς ϑεολόγοις αὐτὴν ὑμνουμένην. τὴν γὰρ ̓ Αφροδίτην 

Ζεαρήγαγεν ὃ δημιουργός, tva κάλλος er ure : τάξιν χαὶ : 
"Pant 
i 15 OE 
D ἁρμονίαν χαὶ χοινωνίαν :εᾶσι τοῖς ἐγκοσμίοις χαὶ τὸν Ἔρωτα 

E E τὴν τοῦ Ἔρωτος αἰτίαν. ἔστι γὰρ Καὶ Ar πρῶτος 
— γενέτωρ καὶ Ἔρως πολυτερπής. εἰχότως ἄρα φιλίας ἐστὶν 
pone δημιουργήμασι χαὶ ὁμολογίας. 

Ap ; 

, 140. 

ps μὲν ὃ Ζεὺς ἐκ τῶν ξαυτοῦ ,γεννητικῶν δυνάμεων, συμ- 
᾿ | παράγει δ᾽ αὐτῷ zai ἡ dum, πρόεισι δ᾽ ἡ ϑεὸς ἕχ τοῦ ἀφροῦ 

᾿ χατὰ τὸν αὑτὸν τῇ τερεσβυτέρᾳ τρότεον- λέγει δ᾽ οὕτως χαὶ πεερὶ 
1 αὕτης ὃ ὃ αὐτὸς ϑεολόγος" 

Τὸν δὲ πέϑος χελέον εἶλ᾽, ἀπὸ δ᾽ ἔκϑορε σεατρὶ μεγίστῳ 
. αἰδοίων ἀφροῖο γονή, ΠΕΣ ua δὲ τεόντος 

; σπέρμα “Διὸς μεγάλου" Ζεεριτελλομένου δ᾽ ἐνιαυτοῦ 
. ὥραις prata τέχ᾽ ἐγερσιγέλωτ᾽ ᾿Αφροδίτην 

ἀφρογενῆ. 
e Proclus : in Plat. Tim. II 101 D: hd δὴ ταῦτα καὶ ot 

αν xai Εἰσϑένειαν ἀπογεννῶσι, χαὶ Εὐφήμην χαὶ Φιλο- 
e j G οσύνην, o? χαὶ αὐταὶ τὸ σωματοειδὲς τῷ κάλλει διατερέτεον 

π΄ οὔτ IEPOX “ΟΓΟΣῦὺ 

ES 141. 
ES RUE bas Vit. Pythag. V 28, p. 304: Ὡς τῆς Ida: 
uS A.  Yogtxiic xav ἀριϑμὸν ϑεολογίας τεαράδειγμα ἐναργὲς ἔκειτό τεως 

Fr. 140, 1 μεγίστη Boissonadii codices. 

᾿ς ἢ Sacer hie sermo, si quidem Iepóc “Δόγος aeque ἃς Pythagoreus liber 

A^ e PES LN - » - [14 νι 

.. Ὁπαδὸν αὐτῆς, ἑνοπεοιὸν ὄντα τῶν ὅλων" ἔχει δὲ wai αὐτὸς ἐν 

- Proclus in 1 Plat. Crat. p. 110: Τὴν δὲ δευτέραν “Ἀφροδίτην e 

Ὡ 

ἧς 

oxi "qu κι δ a qv 

yr dieco 
^ a 

Φ΄Ὶ 

? * 
AA UCTON 

Jo cet Mna UN. 
Ta AGE RENTA ὦ 
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ἐν ᾿Ορφεῖ. οὐχ ἔτι δὴ οὖν ἀμφίβολον γέγονε τὸ τὰς ἀφορμὰς | 
παρὰ ᾿Ορφέως λαβόντα Πυϑαγόραν συντάξαι τὸν ττερὲ ϑεῶν 
λόγον, ὃν καὶ “ἱΙερὸν διὰ τοῦτο ἐττέγραψεν, ὡς ἂν ἐχ τοῦ μυστι- 
χωτάτου ατηνϑισμένον πταρὰ Ορφεῖ τόπου. Cf. Pythagoram 
apud lamblichum Vit. Pythag. V 96, p. 306: 4΄ηλοῦται δὴ 
διὰ τοῦ Ἱεροῦ λόγου ἢ περὲ ϑεῶν λόγου (ἐτπειγράφεται ydo. 
ἀμφότερα) χαὶ τίς ἦν ὃ παραδεδωχὼς Πυϑαγόρᾳ τὸν περὶ ϑεῶν 
λόγον: λέγει ydo* .,.1όγος ὅδε περὶ ϑεῶν Πυϑαγόρα τῶ Mva- 
σάρχω, τὸν ἐξέμαϑον ὀργιασϑεὶς ἐν “Ζειβήϑροις τοῖς Θρᾳχίοις 
᾿“γλαοφάμω τελετὰς μεταδόντος" ἐς ἄρα ᾿Ορφεὺς ὃ Καλλιεόττας 
xarà τὸ Πάγγαιον Ὅρος ὑττὸ τᾶς ματρὸς τεινυσϑεὶς ἔφα, τὰν 
ἀριϑμῶ οὐσίαν ἀιδίαν ἔιιμεν ἀρχὰν τπερομαϑεστάταν τῶ παντὸὸ 
ὠρανῶ χαὶ γᾶς καὶ τᾶς μεταξὺ φύσιος, ἔτι δὲ χαὶ ϑείων καὶ 

ϑεῶν xai δαιμόνων διαμονᾶς ῥίζαν.“ ἐχ δὴ τούτων φανερὸν 
γέγονεν, ὅτι τῷ ἀριϑμῷ ὡρισμένην οὐσίαν τῶν ϑεῶν zac τῶν 
᾿Ορφιχῶν παρέλαβεν. ἐποιεῖτο δὲ διὰ τῶν αὐτῶν ἀριϑμῶν χαὶ 
ϑαυμαστὴν σερόγνωσιν χαὶ ϑεραττείαν τῶν ϑεῶν, χατὰ τοὺς 
ἀριϑμοὺς ὅτι μάλιστα συγγενεστάτην. ui 

| 

na 

FEY mv ART ar MES 

Ἂ 
142. | mM 

Syrianus in Arist. Metaph. p. 902 a: Τὸ δὲ μόνων αὐτοῖς 
ἀνατιϑέναι τῶν αἰσϑητῶν ἀριϑμῶν τὴν κατανόησιν, μὴ πρὸς " 

τῷ καταγελάστῳ χαὶ λίαν ἀσεβὲς ἢ" τοὺς γὰρ ὑποδεξαμένους uiv γς. 

σεαρ᾽ ᾿Ορφέως τὰς ϑεολογιχὰς ἀρχὰς τῶν νοητῶν xci νοερῶν 

ἀριϑμῶν, ἐτεὶ τελεῖστον δὲ αὐτὰς τεροαγαγόντας xai τὴν ἄχρι τῶν 
αἰσϑητῶν ἐτειχράτειαν αὐτῶν ἀναφήναντας wol τερόχειρον ἔχοντας 
ἐπείφϑεγμα τὸ ἀριϑμῷ δέ τε πάντ᾽ ἐττέοιχε, ττῶς οὐχ ἅτο — — 
στον τεερὶ τὰ σώματα μόνον xci τοὺς συνόντας τοῖς σώμασιν. — 
ἀριϑμοὺς διατετριφέναι λέγειν; 

148. 

Syrianus in Arist. Metaph. p. 893 a: Πῶς οὖν χατ᾽ αὐτοὺς. 
ὑφέστηχε và εἴδη τοὺς τῆς ἀληϑείας φιλοϑεάμονας; νοητῶς μὲν 
χαὶ τετραδιχῶς ἐν τῷ αὐτοζῴῳ, νοερῶς δὲ καὶ δεχαδιχῶς ἐν 

δημιουργιχῷ νῷ" πρόεισι γὰρ ὃ ϑεῖος ἀρυϑμὸς ἸΠουνάδος ἐκ 4 
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- 2 , 2 A" AN n ^ 7*4 9A , 
χευϑμῶνος ἀχηράτου, ἔς vr ἂν ἵχηται Τετραὃ ἐπεὶ ζαϑέην" 
e ^ , , , , , e * 
ἢ δὴ τέχε μητέρα σετάντων, Πανδεχέα, τερέσβειραν, ogov τεερὲ 

- - 2. 2 ν ς 

γεᾶσι τιϑεῖσαν, “4τροτεον, ἀκαμάτην: δεχάδα χλείουσί μὲν ἁγνὴν 
2 , , M ' , » , ^ 3 
ϑανατοί τε ϑεοὶ xat γηγενέες ἀνϑρωτπτοι. λέλεχται μὲν οὖν 

- πεν ..Ἅ ^ , ν 2 - 
χεᾶν τὸ αληϑὲς Πυϑαγορείως τε χαὶ Ορφιχῶς. 

144͵ 
3 2 3 

Lydus de mens. II 5: Ὀρφεὺς δὲ τὸν ἕνα ἀριϑμὸν 4yvién 
e 3 - c - - - 3 - 

χαλεῖ, τουτέστιν ἀμερῆ οὐδὲν γὰρ τῶν μερῶν τοῦ ἀριϑμοῦ 
^ zT a Hu € , 2 Ἴ , , F | «ὦ 

πεερὶ αὐτόν, οὐχ ἡμιόλιον, οὐχ ἐτείτριτον" τέλειος ἐττεὶ OÀOG. 

145. 

Lydus de mens. II 7: Kei τῶν ττεριττῶν ἀριϑμῶν ἀρχὴ ἢ 
τριάς — xai τρεῖς τερῶται κατ᾽ Opqéa ἐξεβλάστησαν ἀρχαί, νὺξ 
χαὶ γῆ καὶ οὐρανός" ϑεῶν δὲ τῶν ἐν γενέσει τρία γένη, οὐράνιον, 
ἐχείγειον καὶ τὸ μεταξὺ τούτων" τρία δὲ xai τῆς ψυχῆς τὰ 
χυριώματα, λογικόν, ϑυμικὸν καὶ ἐτειϑυμητιχόν. 

140. 

Iamblichus Theolog. Arithm. VI 8 37: Τὴν ἑξάδα ὁλομέ- 
λειαν 1) προσηγόρευον οἵ Πυϑαγορικοὶ καταχολουϑοῦντες Ὀρφεῖ, 

| ἤτοι Ζεαρόσον ὅλη τοῖς μέλεσιν ἢ μέρεσιν ἴση ἐστὲ μόνη τῶν 
.— ἐντὸς δεχάδος, ἢ ἐτεειδὴ ὅλον χαὶ τὸ τεᾶν wav. αὐτὴν διαμεμέρι- 

ο΄ gerat χαὶ ἐμμελὲς ὑστάρχει. 

147. 

Lydus de mens. Il 11: Ὅϑεν zei ᾿Ορφεὺς πεερὶ ἑξάδος 
ταῦτά φησι" 

Ἴλαϑι, κύδιμ᾽ ἀριϑμέ, τεάτερ μακάρων, ττάτερ ἀνδρῶν. 

- 1) οὐλομέλεια Nicom. ap. Phot. CLXXXVII 240. 
[ ?) Versum Κέχλυϑι. κύδιμ᾽ ἀριϑμέ, πάτερ μακάρων, πάτερ ἀνδρῶν 
E Pythagoras in Sacro Sermone non de senario numero, sed de numero in 
| universum usurpavit. 

14* 
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148. 

Lydus de mens. II 11: Οἵ ye μὴν Πυϑαγόρειοι τῷ ἡγεμόνι 
τοῦ παντὸς τὴν ἑβδόμην ἀνατίϑενται, τουτέστι τῷ tv(* καὶ 
μάρτυς ᾿Ορφεὺς λέγων οὕτως" 

“Εβδόμη, ἣν ἐφίλησεν ἄναξ ἕχάεργος ᾿Α΄πόλλων. 
Cf. Proclus in Plat. Tim. III 168 €: Καὶ γὰρ ἢ μονὰς καὶ 
€ M 5 ' , c , ^ A A - ς ^ 

ἑπτὰς ἀριϑμοὶ νοεροί τινες" ἢ μέν γε μονὰς αὐτόϑεν νοῦς, ἡ δὲ 
- - ^ - ς - 

ἑχετὰς τὸ χατὰ νοῦν φῶς, «ci διὰ τοῦτο καὶ ὁ τεερικόσμιος νοῦς 
, 5 

μοναδιχός τε xci ἑβδομαδικός ἐστιν, cg φησιν ᾿Ορφεύς. 

140. 

Iamblicehus Theolog. Arithm. IX $ 59: Κουρήτιδα ἰδίως 
xai ᾿Ορφεὺς xci Πυϑαγόρας τὴν ἐννεάδα ἐκάλουν ὡς Κουρήτων ἢ 
ἱερὰν ὑτεάρχουσαν τριῶν τριμερῆ ἢ Κύρην γε. ΄ 

150. 
- . - * - 2 - 

Syrianus in Aristot. Metaphys. p: 915 b: Τῶν ϑείων ἀνδρῶν 
3 c 

δεχάδα τὸν εἰδητικὸν eizvóvrcov ἀριϑμὸν ὡς χοσμικὸν τεαράδειγμα 
, - c , E € »ν 

χαὶ ὅρον ττερὶ ττᾶσι τεϑέντα χαὶ ὅτι ὥσττερ ἢ δεχὰς ἐντὸς αὑτῆς 
2 2 € c 3. 

ἔχει πάντα τὸν ἀριϑμὸν οὐχέτι χρυφίως ὡς ἢ μονᾶς, οὐδ 
2 - ς ς , 3 3 2, ^ € , , ^ 

οὐσιωδῶς ὡς ἢ vevocc, ἀλλ ἤδη σὺν ἑτερότητι zrÀ&bOYL χαὶ 
- € 

διαιρέσει, τοῦτον τὸν τρόττον χαὶ ἢ νοερὰ δημιουργία τεάντα 
προείληφεν ἐν ἑαυτῇ τὰ τῶν κόσμων εἴδη, καὶ ταύτην τὴν δόξαν 
2 - - 

&zó τε Opqéog xai lMovcatov xai τῶν ἐκεῖϑεν χαταγομένων 
c , e , € , - 29 - 5^» 3.9 wi 
ὑτεοδεξαμένων ὁ «Τριστοτέλης ὡς δέχα τῷ ἀριϑμῷ ἰδέας αὑτῶν 
ς 5 

ὑτεοτιϑεμένων, οὕτως εὐϑύνει vag δόξας. 

151. 

Lydus de mens. I 1ὅ: ᾿Ορϑῶς οὖν αὐτὴν ὃ Φιλόλαος δεκάδα 
^ - 3 - 

σεροσηγύρευσεν ὡς δεχτιχὴν τοῦ ἀττείρου, ᾿Ορφεὺς δὲ χλαδοῦχον, | 
, X c s , ^ / e» ' , 
ἐξ ἧς ὡσεὶ χλάδοι τινὲς zr&vrec οἱ ἀριϑμοὶ φύονται. 

' Κουρήτων Lobeck] Κυρῖτιν (Κουρήτιδα). 
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152. 

. Macrobius Sat. I 18, 22: Item Orpheus Liberum atque 
. . Solem unum esse deum eundemque demonstrans de ornatu 

e " adque eius in sacris Liberalibus ita scribit: 
Ταῦτά τε πάντα τελεῖν ἱερῇ σχευῇ σευχάσαντα 

, σῶμα ϑεοῦ, μίμημα σεεριχλυτοῦ Ἤεμοιο" 

πρῶτα μὲν οὖν φλογέαις ἐναλίγκιον ἀχτίνεσσι 
σεέτελον φοινίχεον τευρὶ εἴχελον ἀμφιβαλέσϑαι" 
αὐτὰρ ὕπτερϑε νεβροῖο σταναίολον εὐρὺ χαϑάψαι 
δέρμα “πτολυστίχτου ϑηρὸς χατὰ δεξιὸν ὦμον 
ἄστρων δαιδαλέων μίμημ᾽ Ἱεροῦ τε πόλοιο. 
εἶτα δ᾽ ὕπερϑε νεβρῆς χρύσεον ζωστῆρα βαλέσϑαι, 
σεαμφανόωντα, ττέριξ στέρνων φορέειν μέγα σῆμα 
εὐθὺς 0r £x στεράτων γαίης Φαέϑων ἀνορούων 
χρυσείαις ἀχεῖσι βάλῃ ὁόον ̓ Ὠχεανοῖο, 
αὐγὴ δ᾽ ἄσπετος ἢ, ἀνὰ δὲ δρόσῳ ἀμφιμιγεῖσα 
μαρμαίρῃ δίνησιν ἑλισσομένη χατὰ χύχλον 
πρόσϑε ϑεοῦ" ζωστὴρ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ στέρνων ἀμετρήτων. 
φαίνεται ᾿Ωχεανοῦ χύχλος, μέγα ϑαῦμα ἰδέσϑαι. 

X. KATABASIS ΕΙΣ «4140Υ0.2 
153. e. 

. Diod. Sic. I 96, 45qq.-: Oeqéc. μὲν γὰρ τῶν μυστικῶν τελετῶν — 
Bv χαὶ τὰ περὶ τὴν ἑαυτοῦ σπελάνην ὀργιαζόμενα χαὶ 

| —. ἢ οἹΙεροστολιχά et Καταζωστιχά, quae Suidas recenset, ad unum 
" iipuanuó loeum de vestitu sacro sive initiatorum sive simulacrorum divi- 

— morum pertinere videntur . . . Καταζωστικόν fortasse a cinguli sacri tradi- 
. tione nomen habet, quo recens initiati tum in Samothraciis mysteriis tum 

in aliis ornari solebant.^ Lobeck I p. 371 sq. 
1 Fr. 152, 1 tegi; Lobeck (ἱερᾷ Joach. Camerarius)] EPI (περι); ἦρι Geel 
d. cone 2 περιχλυτοῦ Abel] περιχλύτου. — 4 εἴχελον Zeunius] ἔχελον. — 

8 πολυστίχτου RUM πολύστιχτον. —1 δαιδάλεον coni. Mullach. 
Mo. 
fy 
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^ - , ce 1 , "ASEPE TE τς y ' UNS 
τὴν τῶν ἐν iov μυϑοττοιίαν α:τενέγχασϑαι. τὴν μὲν γὰρ 
2 , ^ - , ^ 3; τὰ 5 ^ * - 

Οσίριδος τελετὴν τῇ Διονύσου τὴν αὑτὴν εἶναι, τὴν δὲ τῆς 
» - - € , € - γ 

Ἰσιδος τῇ τῆς Δήμητρος ὁμοιοτατῆν ὑστάρχειν τῶν ὀνομάτων 
, ? » ^ ^ - Ll £i , 

μόνον ἐνηλλαγμένων. τὰς δὲ τῶν ἀσεβῶν ἐν 24iÓov τιμωρίας 
^ -- 2 - - - - 

x«i τοὺς τῶν εὐσεβῶν λειμῶνας χαὶ τὰς σπταρὰ τοῖς ττολλοῖς 
2 - 

εἰδωλοττοιίας ἀναττεπτλασμένας τταρεισαγαγεῖν, μιμησάμενον 
' ? 

τὰ γινόμενα περὶ τὰς ταφὰς τὰς xav “4ἽἼγυτετον. τὸν μὲν γὰρ 
ς - » 

τϑυυχοττομτεὸν Ἕρμῆν xard τὸ τταλαιὸν νόμιμον τταρ «Αἰγυτετί- 
2 - 7 - , , 

otc, ἀναγαγόντα τὸ τοῦ ᾿“πειδος σῶμα μέχρι τινὸς τεταραδιδόναι 
-" , - -“ 52 

τῷ περιχειμένῳ τὴν τοῦ Keoféoov προτομήν. τοῦ δ Ορφέως 
- P ^ - cr. ^ , , 

τοῦτο χαταδείξαντος “ταρὰ τοῖς Ελλησι τὴν Ὁμήρου: ἀχολούϑως 

ϑεῖναι χατὰ τὴν ποίησιν: Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεχα- 
- ᾿ ᾿ ^ 2 ^ 

λεῖτο. Cf. Diod. Sie. I 92, 3: A10 at φασιν Ορφέα τὸ σταλαιὸν 
εἰς 4ἴγυτετον τεταραβαλόντα χαὶ ϑεασάμενον τοῦτο τὸ νόμιμον, 

- M 2 c ^ Li , ^ 2 LY 

μυϑοττοίῆσαι τὰ «c9 iov, τὰ μὲν μιμησάμενον, vx ὃ avrov 

ἰδίᾳ τελασάμενον. lulianus Or. VII 216: Καὶ Πλάτωνι τεολλὰ 
£e ce - 

μεμυϑολόγηται σεερὶ τῶν ἐν iov σπεραγμάτων ϑεολογοῦντι xci 
χερό γε τούτου τῷ τῆς Καλλιόστης. 

154. 
- . a - 5 [ 

. Proclus in Plat. Polit. p. 696 ed. Mai: Ἐπεὶ xoi τὰ 4 
" » c QUEUE É ἄλλα παρ᾽ ᾿Ορφέως ἐμυϑολόγησεν (o Πλάτων) λαβών, οἷον ὅτι : 

-2 2 

ἐν τῷ “Α΄χέροντι χαϑαίρονται χαὶ τυγχάνουσιν εὐμοιρίας τινός" ᾿ 
2 2 c 2 2 2 

Οἱὲ μέν χ΄ εὐαγέωσιν ὑτε αὐγὰς ηξελίοιο, 
3 2 , , 5 27 

αὕτις ἀττοφϑίμενοι μαλαχώτερον οἶτον ἔχουσιν 
- - F 2-9 

ἐν χαλῷ λειμῶνι βαϑύρροον ἀμφ -Αχέροντα. 
c ? - , 

χαὶ ὅτι χολάζονται ἐν τῷ Ταρτάρῳ" 
€ - τῶ: ὦ c 7 € 9 2 ἃ 3 , : ; 

Ot ὃ ἀδιχα ῥδέξαντες v;z αὐγὰς ἠελίοιο P 

fuisse e fr. 158 elucere videtur, quamquam in Marmore Pario ad annum . 
1399/98 a. Chr. n. haec leguntur: [ . . ἀφ᾽ οὗ Ὀρφεὺς Οἰάγρου καὶ Κα- 
λιόπης] υἱὸϊς τὴν αὑτοῦ πόησιν ἐξ[έ]ϑηκε. Κόρης τε ἁρπαγὴν καὶ Δ4ηή- 
μητρος ζήτησιν zal τὸν αὑτοῦ [ἐς δου χαταβαϑμὸν zal τὸ γῆ]ϑος 
τῶν ὑποδεξαμένων τὸν καρπόν, quae tamen non omnibus locis recte sup- 
pleta esse apparet. 

Fr. 154, 1 οἱ μέν zx? Preller] οἱ μὲν x'. — ἠελίοιο Preller] ἡελίέοιο. — | 
ἃ Οἱ δ᾽ Abel] τὰ δ᾽. — "3 
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ὕβριν 9^, οἱ κατάγονται ὑττὸ πελάχα Κωχυτοῖο 2 
Τάρταρον ἐς χρυύόεντα. 

διὰ γὰρ τούτων σαφῶς τὰς Πλατωνιχὰς διατάξεις περὶ τῶν 
ὑχεὸ γῆς λήξεων φαίνεται προλαβών, ὥσπερ χαὶ τὰς περὶ τῶν 

M € 2 - , 

μετεμιψυχώσεων. εἰ δὲ ταῦτα tmOutvog Ορφεῖ διατάττει 
ἊΣ 3 B] - 

Πλάτων, ἄρ᾽ οὐ γελοῖόν ἐστιν; 

158. 
. " ^ c c 

Olympiod. ad Plat. Phaedon. c. 60 (ed. Finckh): Oz: ot 
^ 3 

χεαραδιδόμενοι τέσσαρες ποταμοὶ χατὰ τὴν Ορφέως :ταράδοσιν 
-»" - E , ^ , 

τοῖς ὑτεογείοις ἀναλογοῦσι δ΄ στοιχείοις τε χαὶ χέντροις κατὰ δύο 
3 M L - M * - 2 - 

ἀντιϑέσεις. ὃ μὲν γὰρ Πυριφλεγέϑων τῷ zcvoi καὶ τῇ ἀνατολῇ; 
ὁ δὲ Κωχυτὸς τῇ γῇ xai τῇ δύ ó δὲ ᾿Αχέ χέρι τε χαὶ ὁ δὲ Κωχυτὸς τῇ γῇ καὶ τῇ δύσει, ὁ δὲ χέρων ἀέρι 
μεσημβρίᾳ. τούτους μὲν ̓ Ορφεὺς οὕτω διέταξεν, αὐτὸς δὲ τὸν 
᾿Ωχεανὸν τῷ ὕδατι xci τῇ ἄρχτῳ τεροσοιχειοῖ. 

156. 

Olympiod. ad Plat. Phaedon. c. 61: Ὅτι οἱ τέτταρες ττοταμοὶ 
τὰ τέτταρα στοιχεῖά ἐστι τὰ ἐν τῷ Ταρτάρῳ" ὃ μὲν ᾿Ωχεανός, 
φησί, τὸ ὕδωρ᾽ ὃ δὲ Κωχυτὸς ἤτοι Σεύγιος. ἢ γῆ: ὃ δὲ Due 
φλεγέϑων τὸ τεῦρ᾽ ὃ δὲ ᾿Αχέρων ὃ ἀήρ' ἀντιχεῖσϑαι δὲ 
μὲν Πυριφλεγέϑοντι τὸν Σεύγιον ὡς ϑερμῷ ψυχρόν, τῷ δὲ 

᾿Ὠχεανῷ τὸν “Ἵχέροντα ὡς ὑδραίῳ ἀέριον: διὸ χαὶ ᾿Ορφεὺς τὴν 
᾿Αχερουσίαν λίμνην ἀερίαν καλεῖ. 

157. 

Servius ad Aen. VI 565: Fertur namque ab Orpheo, quod 
dii peierantes per Stygem paludem novem annorum spatio puni- 

untur in Tartaro. 

158. 

Servius ad Aen. VI 392: Lectum est in Orpheo, quod 
quando Hercules ad inferos descendit, Charon territus eum 
statim suscepit, ob quam rem anno integro in compedibus fuit: 

5 οἵ Abel] αἵ. — ὑπὸ πλάχα Κωκυτοῖο Preller] ὑποπτωκχάτω κυτοιο. 
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Proclus in Plat. Tim. V 316 A: Ἐπεὶ χαὶ ἄλλοι τταρα- [ 

- c 

δέδονται χρατῆρες vmó τε ᾿Ορφέως xci Πλάτωνος. Πλάτων τε 
^ , Φ λ , ^ ' € , " - δίὸδ ^ 

γὰρ ev Φιλήβῳ τὸν μὲν “Ηφαίστειον χρατῆρα παραδίδωσι, τὸν 
X «3 ^ - 

δὲ 4iovvo»iexóv, xci ᾿Ορφεὺς οἷδε μὲν xci τὸν τοῦ «“Ἰιονύσου 
χρατῆρα, πολλοὺς δὲ χαὶ ἄλλους ἱδρύει περὶ τὴν ἡμιαχὴν 
τράττεζαν. Of. Macrobius in Somnium Scipionis I 19, 7: Et 
hoc est quod Plato notavit in Phaedone, animam in corpus 
trahi nova ebrietate trepidantem, volens novum potum mate- 
rialis alluvionis intellegi, quo delibuta et gravata deducitur. 
Archani huius indicium est et Crater Liberi Patris ille sidereus 
in regione quae inter Cancrum est et Leonem locatus, ebrie- 
tatem illie primum descensuris animis evenire silva influente 
significans: unde et comes ebrietatis oblivio illic animis incipit 
iam latenter obrepere. 

159. 

Servius ad Aen. VI 667: Theologus fuit iste (Musaeus) 
post Orpheum et sunt variae de hoec opiniones: nam eum 
ali Lini filium, alii Orphei volunt, cuius eum constat fuisse - 
discipulum: nam ad ipsum primum carmen scripsit, quod 
appellatur Crater. 

160. 161. 162. 

Joannes Diaconus ad Hes. Theog. 950: Ὅτι δὲ γχαλῶς 

ἡμεῖς ἐξελαβόμεϑα τὸν μὲν "άρην εἰς τὸν ττόλεμον — — — xai 
ἄλλα ἄλλως, μαρτυρεῖ χαὶ ἐν τῷ μιχροτέρῳ Κρατῆρι ὃ ̓ Ορφεὺς 
τάδε λέγων" 

') ,,Nomen carminis Crateres e Platonis Psychogonia sumptum videtur 
et ab illa duplici temperatione, quarum in una deus omnem animum uni- 
versae naturae permiscuit, ex altera residua parte mentes delibavit humanas. 
Hune δεύτερον χρατῆρα vocat Themistius Or. XXVI. 338 cf. VL 77. D. 
multisque verbis obumbrat magis quam explanat Proculus in Tim. V 314. 
nescio quid de Orpheo mussitans p. 316.* Lobeck I p. 736. 

3) ,Quae sine dubio ad quendam Theogoniae locum spectant. Sed in 
nostro carmine cocetum quoddam symbolicae interpretationis propositum esse 

manifestum faciunt versus residui Lobeck I p. 376. 



E. eJ ἑρμηνεὺς τῶν σεάντων ἄγγελός ἐστι, 
EY inm ὕδωρ, zio Ἥφαιστος, σῖτος “]ημήτηρ" 
E L1 E δὲ ϑάλασσα Ποσειδάων μέγας δ᾽ ΓΕνοσίχϑων᾽ 
13 xai πόλεμος μὲν "pne, εἰρήνη δ᾽ ἔστ᾽ ᾿ἀφροδίτη. 

3 οἶνος, τὸν φιλέουσι ϑεοὶ ϑνητοί τ᾽ ἄνϑρωπστοι, 5 
ὅν τὲ βροτοῖς εὑρεν λυτεῶν κηλήτορα σεασῶν 

᾿ ταυρογενὴς “Πιόνυσος, ἐυφροσύνην σεόρε ϑνητοῖς 
᾿ ἡδίστην, πάσῃσί T ἐν εἰλατείνησι πάρεστι" 
xai Θέμις, ἥστερ ἅσπεασι ϑεμιστεύει τὰ δίχαια, : 
Ἥλιος, ὃν χαλέουσιν “Ἵπόλλωνα κλυτότοξον, 10 

| Φοῖβον ἑκηβελέτην, μάντιν τεάντων ἑκάεργον, 
: ἰητῆρα νόσων ᾿ΑΔσκληπιόν, ὃ £v τάδε “τάντα. 

ὧν "Ort δὲ xai àx τῆς ἹΜνιμιοσύνης αἱ Μοῦσαι γεννῶνται, χαὶ 
ὅτι ὃ Ζεὺς xai αἰϑὴρ λέγεται, ἄχουε τοῦ εἰρημένου ᾿Ορφέως" 

2 x Ζεὶς δέ τε στάντων ἐστὶ ϑεὸς πάντων τε χεραστής, 
πον πνεύμασι συρίζων καὶ φωναῖς ἠερομίχτοις. a 
Y EJ γὰρ οὐχὶ δῆλός ἐ ἐστι τὸν αἰϑέρα καλῶν οὕτω" * 

᾿ Οὕτως ἁρμονίη ἹΠουσῶν, ταῖς τ᾽ ὕρ yava στάντα 
᾿ ϑνημοσύνη σεάντων πρῶτον σεύρεν, οὐχ ἀνεράνϑη, 
| ἀλλὰ χρόνος λήϑη κατεχρήσατο χαὶ κατέκρυψε. 

.. γῦν δὲ τέχναι τε λόγοι τε νόμοι 9! ὅσα τ᾽ ἐργα τέτυχται 
τ grü»ta διὰ μνήμην διασῴζεται ἀνθρώποισιν. 5 

163. 
: Ülyipiod. ad Plat. Philebum ed. Stallb. p. 267: Ὅτε εἰσὶ 

μνῆμαι τοσαίδε" σερώτη μὲν ἡ χατὰ αἴσϑησιν" τηρεῖ, γάρ 
πῶς xai ἢ αἴσϑησις" δευτέρα δὲ ἡ κατὰ φαντασίαν" τρίτη ἡ 
: xard δόξαν" εἶτα ἢ κατὰ διάνοιαν" εἶτα "ἧς χατὰ γοῦν ἐν τοῖς 
. οεροῖς, ἐν ̂ τοῖς ϑείοις" εἶτα ἡ ϑεὸς αὐτή, ἀφ᾽ ἧς πᾶσα ἧ ἰδιότης 

: οὖσα br. 

— Fr. 160, 8 ἐν] ἐπ᾽ Flachii editio. 
E Fe 161, 2 καὶ φωναῖς Abel] φωναῖσί τε. — ἤερομ. Hermann] ἄἀερομ. 
V Fr. 162, 1 οὕτως Mullach] ταυτὸ xal. — ἁρμονίη Hermann] ἁρμονία. 

1 Ei sic T copiae τά τε. — οὐχ Mullach] οὔτ᾽. 
SEM 13 Sie Hermanni eodex pro μνήμη. 3 
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164. 

Joannes Diaconus ad Hes. Theog. v. 6017: Ὃ Ζεὺς τοῦ 
Διὸς χλίνεται, δηλουμένου σπτεάντως ἡμῖν, ὡς οὗτός τε ζωή ἐστ 

* b 2 -— t m ^ - ^ S. ME c - 2 2 - 

χαὶ δι αὑτοῦ ζῶσι τα ζῶντα χαὶ τὰ Ὄντα ατιλῶς δι αὐτοῦ 

τὸ εἶναι εἴληχεν. ἄχουε γὰρ τοῦ ̓ Ορφέως ἐν τῷ λεγομένῳ Κρα- 
τῆρι τάδε σοι λέγοντος " 

Ἔστιν δὴ ττάντων ἀρχὴ Ζεὺς" ζῆν γὰρ ἔδωχε 
- 2 C γνΪ͵χσνν 95 3 

ζῷα v ἐγέννησεν" xai Ζῆν αὑτὸν χαλέουσι, 
Ν , 32. 389 ci ^ ^ - ci , 

χαὶ Δία v "Ó, or, δὴ διὰ τοῦτον ἀττανταὰ vévvwvOL* 
εἷς δὲ στατὴρ οὗτος στάντων, ϑηρῶν τε βροτῶν τε. 
Cf. Proclus in Plat. Crat. (Platonem secutus Crat. p. 390 AB) 

p. 56: T6 μὲν Δία τὴν δι᾿ ov αἰτίαν δηλοῖ --- — τὸ δὲ Are 
τὴν ζῳογονίαν. 

165. 

Diod. Sic. 112,4: Τὴν δὲ γῆν ὥσττερ ἀγγεῖόν τι τῶν φυομένων 
ὑπολαμβάνοντας μητέρα προσαγορεῦσαι (qaot): χαὶ τοὺς 
Ἕλληνας δὲ ταύτην πταρατελησίως 4“Ζήμητρα χαλεῖν, βραχὺ μετα- 
τεϑείσης διὰ τὸν χρόνον τῆς λέξεως᾽" τὸ γὰρ παλαιὸν ὀνομάζε-. 
σϑαι γῆν μητέρα, χαϑάπερ xai τὸν ᾿Ορφέα ττροσμαρτυρεῖν 
λέγοντα" 

Γῆ μήτηρ τεάντων, “ημήτηρ σπλουτοδότειρα. 
Cf. Diod. Sic. III 62, 7: Καϑόλου γὰρ UO τῶν ἀρχαίων , 

ποιητῶν xci μυϑογράφων τὴν 4“ήμητρα γῆν μητέρα τεροσαγο- 

ρεύεσϑαι. 
166. 

Diod. Sic. IIT 62, 8: Σύμφωνα δὲ τούτοις (scil. Cererem terram, 
5 : - : 5 í 

Bacchum vinum, eius occisores agricolas esse) εἶναι τά τε δηλού- 
μενα διὰ τῶν ᾿Ορφιχῶν ποιημάτων καὶ τὰ παρεισαγόμενα χατὰ 
τὰς τελετάς, ττερὶ ὧν οὐ ϑέμις τοῖς ἀμυήτοις ἱστορεῖν τὰ χατὰ 

μέρος. 
: 167. 

E " 

(1 2 

udin. Lo diti 2. af n. dip dio 4. 

Macrobius Sat. I 18, 12: Orpheus quoque Solem volens. 
intellegi ait inter cetera: 

Fr. 164, 1 ἔστιν δὲ τῶν ἁπάντων codd. — ζῆν Struve] Ζεύς. ! 
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, γὼ 7 PI ἢ ' γ 
Τήχων αἰϑέρα δῖον ἀκίνητον τιρὶν ἐόντα, 
ἐξανέφηνε ϑεοῖς δῶρον χάλλιστον ἰδέσϑαι, 
α MN m , , , ^ , 

ov δὴ νῦν χαλέουσι Φανητὰ τε καὶ Διόνυσον 
3 - 2 ^ 

ἙΕὐβουλῆά τ᾽ ἄναχτα χαὶ ᾿Ανταύγην ἀρίδηλον" 
2 2 , - 2 

ἄλλοι δ᾽ ἄλλο καλοῦσιν ἐτειχϑονίων ἀνϑρώτεων. 5 
- 5 * T4 

γερῶτος δ᾽ ἐς φάος ἤλϑε, Διώνυσος δ᾽ ἐττεχλήϑη, 
c - 2 2 

οὕνεχα δινεῖται κατ᾽ ἀπείρονα μαχρὸν ^ Okvuztov * 
3 ^ 3 3 M^ , ^ ci 

ἀλλαχϑεὶς Ó ονομ ἔσχε τεροσωνυμίας τερὸς ἕχαστον 
2 

χεαντοδαττὰς χατὰ χαιρὸν ἀμειβομένοιο χρύνοιο. 
, *-29 b - ^ - . 

Φαάνητα dixit Solem ezró τοῦ φωτὸς χαὶ φανεροῦ, id est 
a lumine atque inluminatione, quia cunctis visitur cuncta 

ὦ ἐζα . " Ψ - - 

conspiciens. ἁιόνυσος, ut ipse vates ait, απεὸ τοῦ δινεῖσϑαι «cL 

σεεριφέρεσϑαι, id est quod circumferatur in ambitum. 

168. 

Diod. Sic. I 11, 3: EvuoAmog μὲν ἐν τοῖς Βαχχιχοῖς ἕτπτεσί 
qnot "4ovooqaoi; Διόνυσον à» ἀχτίνεσσι τευρωτεόν. ᾿Ορ- 
φεὺς δέ" : 

Τουνεχά μιν χαλέουσι Φάνητά ve καὶ Διόνυσον. 

109. 

Macrobius Sat. I 18, 17: Idem versus Orpheici [cf. fragm. 
167] Εὐβουλῆα vocantes boni consilii hune deum (Liberum) 

praestitem monstrant. Nam si conceptu mentis consilia na- 
seuntur, mundi autem mentem solem esse opinantur auctores, 

a quo in homines manat intellegendi principium, merito boni 
consilii solem antistitem crediderunt. Solem Liberum esse mani- 

feste pronuntiat Orpheus hoc versu: 
Ἥλιος, ὃν Διόνυσον ἐτείχλησιν καλέουσιν. 

Et is quidem versus absolutior, ille vero eiusdem vatis 
operosior: Εἷς Ζεύς, εἷς ᾿Αίδης, εἷς Ἥλιος, εἷς Διόνυσος [cf. 

fragm. 1]. 

Fr. 167, 2 ϑεοῖσιν codd. — δῶρον Düntzer] δρᾶν. 
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ΧΙ. OPKOI.!) 
170. 

Iustinus Cohort. c. 15: Καὶ ἐν τοῖς ὍὍρχοις δὲ οὕτως" 

Οὐρανὸν δρχίζω σε, ϑεοῦ μεγάλου σοφὸν ἔργον, 
αὐδὴν δρχίζω σε ττατρός, τὴν φϑέγξατο τερῶτον, 
ἡνίχα χόσμον &zcavra tolg στηρίξατο βουλαῖς. 

τί βούλεται τὸ λέγειν αὐτὸν αὐδὴν δρχίζω σε ττατρός, τὴν 
φϑέγξατο πρῶτον; αὐδὴν ἐνταῦϑα τὸν τοῦ ϑεοῦ ὀνομάζει λόγον, 
δι᾿ οὗ οὐρανὸς χαὶ γῆ χαὶ ἡ σεᾶσα ἐγένετο χτίσις, ὡς διδά- 
σχουσιν ἡμᾶς αἵ ϑεῖαι τῶν ἁγίων ἀνδρῶν προφητεῖαι, αἷς ἐν 
μέρει χαὶ αὐτὸς ἐν τῇ Aéro προσσχῶν ἔγνω ὅτι τῷ λόγῳ 
τοῦ ϑεοῦ τεᾶσα ἐγένετο χτίσις" διὸ xai μετὰ τὸ φῆσαι" αὐδὴν 
δρχίζω σε πατρός, τὴν φϑέγξατο πρῶτον, παρ αὐτὰ συν- 
ἅπτει λέγων: ἡνίχα κόσμον ἅτεαντα éaic στηρίξατο βου- 
λαῖς. ἐνταῦϑα τὸν λόγον αὐδὴν διὰ τὸ ττοιητιχὸν ὀνομάζει μέτρον. 
c ^ - 3 ce »f - 5 i - - , - , & 

οτι δὲ vOUS οὕτως ἔχει, δῆλον ἅττὸ τοῦ μιχρῷ τερόσϑεν, TOU μὲ-᾿ 
τρου συγχωροῦντος αὐτῷ λόγον αὐτὸν ὀνομάζειν" — ἔφη γάρ" εἰς 
δὲ λόγον ϑεῖον βλέψας τούτῳ προσέδρευε. Cf. Cedrenus 
Histor. ,Compend. I p. 37: Οὕτως εἰσεὼν ὃ “Ἑρμῆς ηὔξατο" δρχίξ o 
σε, οὐρανοῦ μεγάλου ἐργάτα, δρκέξω σε, φωγὴ πατρός, 
ἣν ἐφϑέγξατο πρώτην τὸν μονογενῆ λόγον αὐτοῦ, ἵλεως 
2; - - , WCCET AE ^ , , , E ^ 
ἔσο. τῶν φωνῶν τούτων χαὶ ὁ ἱερὸς Κυριλλος ἐμνησϑή εἰττῶν 
ὅτι xci ( τρισμέγιστος Ἕρμῆς τριάδα ὡμολόγει. 

111: 

Theo Smyrnaeus, Expos. rerum mathemat. ad legendum Pla- 
tonem utilium p. 105: 'H δὲ ὀγδοάς, ἥτις ἐστὶ σερῶτος κύβος, : 

συντίϑεται ἔχ τε μονάδος καὶ ἑπττάδος. ἔνιοι δέ φασιν ὀχτὼ 

τοὺς σπεάντων χρατοῦντας εἶναι ϑεούς, ὡς x«i ἐν τοῖς ᾿Ορφιχοῖς — 
c 2 M € - 

Ooxotg &oviv ευρεῖν" 

ἡ Cf. Lobeck p. 744: ,Neque admonitione opus videtur Orphieos 
versus a Theone recitatos iuramento Pythagorieo Ναὶ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ. 
aliquatenus similes, sed ab exorcismo lustiniano plane diversos esse, utrum- 
que autem locum non inter carmina Orphei, sed inter carminum particulas 

referri debere.* 

* 

MENT" SN TUUM 
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ES Ναὶ μὴν IUD γεννήτορας. αἰὲν ἐόντων, 
ὲ πῦρ καὶ ὕδωρ, γαῖάν τε χαὶ οὐρανὸν ἠδὲ σελήνην 

ἠέλιόν τε Φανῆ τε μέγαν χαὶ νύχτα μέλαιναν. 
E δὲ gue στήλῃ φησὶν Wage Bia Tea 

ἣν, ERN ue πίϑραν, νύχτα (cf. Porphjeius. de antro " 

XY n n * eur. P MAES eC E: nyn mph. 94: Ζημιουργὸς àv δ Mi9oac. Proclus in Plat. Tim. 
" 98 E: Ὃ μάλιστα παρ᾽ αὐτῷ δημιουργὸς ὃ Φάνης ἐστίν). po 

| Me 

VIII ΠΕΡΙ OYTON, BOT.ANON, 0.4PM.AKOQN. 4 

EN. 
172. 

Apuleius Apol 30: At tu piscium insimulator longe - 
versa instrumenta magis attribuis, non frontibus teneris deter- 
genda, sed dorsis squalentibus exscindenda, nec fundo revellenda, 

sed profundo extrahenda, nec falcibus metenda, sed hamis inun- 
* -— canda. Postremo in maleficio ille venenum nominat, tu pul- - 

&. 

T 

i^ tn 

EO PANT ER 

X 

o) 
(s 

E^ mentum, ille herbas et surculos, tu squamas et ossa, ille pra- 
/— dum decerpit, tu fluctum scrutaris. Memorassem tibi etiam 
cm paria et alia Homeri et Orphei plurima, et ex 
pyamoediie et pümgoedns Graecis et ex historis multa repetissem. 

EVI 

“ἀπ; 

“τως 

ww^t τῶν: 

Lys : 174. τ 5 

T . Galenus de Antid. Π 7. 909 B. T. XIII: Ἐχτίϑεσϑαι δὲ τὰ Ὁ E 
E τούτων (τῶν ϑανασίμων) σκευασίας μοχϑηρόν μοι δοχεῖ, χαίπρ 
πολλῶν ἐτειχειρησάντων ταῖς τοιούτων συγγραφαῖς, ὧν ἐστιν 

egn, 2 ἠδέ Bullialdus] ἡ δέν Ἢ 



392. ΠΕΡῚ ΦΥΤΩ͂Ν, POXAWON. ΦΑΡΝΑΚΕ ' 

᾿Ορφεὺς ὃ ἑσειχληϑεὶς ᾿ϑεολόγος χαὶ "Qooc ὃ ἹἩενδήσιος Ὁ 6 γεώτε-. : 

θος χαὶ Ἡλιόδωρος ὃ 0 ᾿᾿ϑηναῖος τραγῳδιῶν ποιητὴς p) "Mparoc E 
xai ἄλλοι τινὲς τῶν τοιούτων συγγραφεῖς. τούτους μὲν οὖν ἄν 
τις ϑαυμάσειεν ἐμμέτρως ἐττιχειρήσαντας ταῖς τεερὲ τούτων — 
σχευασίαις, μέμψαιτο δ᾽ ἂν εὐλόγως διὰ τὰ τεράγματα. 

1718, 

Plinius Nat. Hist. XXVIII 34: Sic et sagittas corpori educ- 
tas, si terram non attigerint, subiectas cubantibus amatorium esse 

Orpheus et Archelaus scribunt, quin et comitiales morbos sanari 
cibo e carne ferae occisae eodem ferro quo homo interfectus sit. 

176. 

Plinius Nat. Hist. XXVIII 43: Sanguine ipsius hominis ex — 
quacumque Pparte emisso efficacissime anginam inlini tradunt 
Orpheus et Archelaus, item ora comitiali morbo conlapsorum: A 

exurgere enim protinus. i; 

ΤΥ: x 

Plinius in indice libi XXVIII ex ,Orpheo qui ἐδιοφυῆ Ὁ 
scripsit", et ,Archelao, qui item** se nonnulla hausisse profitetur i 

de medicinis ex animalibus. M 
5 

118. 

Plmius Nat. Hist. XXV 12: Primus autem ommium, quos 
memoria novit, Orpheus de herbis curiosius aliqua prodidit, post. 
eum Musaeus et Hesiodus polium herbam in quantum mirati — — 
sint diximus, Orpheus et Hesiodus suffitiones commendavere. ὦ 
Homerus et alias nominatim herbas celebrat, quas suis locis 
dicemus. Ab eo Pythagoras clarus sapientia primus volumen de 
effectu earum composuit. 

119. 

Phnius Nat. Hist. XX 32: Orpheus amatorium inesse | 
staphylino dixit, fortassis quoniam venerem stimulari hoc eibo 
certum est. 
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180. 

Aétius I 6, £. 10^, v. 12 sqq. ed. Venetae: ᾿Ορφεὺς δέ 
φησι" δίδου τοῖς αἱμοτετοϊχοῖς τοῦ χυλοῦ τῆς ἐλελισφάχου κοχχία 
β΄ μετὰ μέλιτος. Γο. ἃ. νῆστις τειεῖν. χαὶ εὐθέως σταϑήσεται, 
τοῖς δὲ φϑισιχοῖς, φησίν, κατασχεύαζε χαταπότια οὕτως" 
ναρδοστάχυος « β΄, ζιγγιβέρεως « β΄, σττέρματος ἐλελισφάχου 
σπτεφρωσμένου, χεχομμένου καὶ σεσησμένου « ιδ΄, πεεττέρεως « ιβ΄. 
ἀναλάμβανε τῷ χυλῷ χαὶ ποίει χαταττότια χαὶ δίδου « α΄ 
χερωὶ καὶ νήστει χαὶ εἰς χοίτην ὁμοίως χαὶ ἐτειτεροχείτω ὕδατος 
χαϑαροῦ. 

181. 

AéLus I 10, f. 12^, v. 2 sqq. ed. Venetae: Ὀρφεὺς δέ 
φησιν, ὅτι ὃ χυλὸς αὐτῆς (τῆς χαλαμίνϑης) oiv ἴσῳ δοδίνῳ 
μετὰ ψιμυϑίου λειωϑεὶς ὡς γλοιοῦ ἔχει τεάχος χαὶ ἐπειχριόμενος 
τὰ τευρίχαυτα ϑερασεεύει. 

XIV. ΣΦΑ͂ΙΡΑ. 

182. 

Schol. Ven. ad Hom. Il. XVHI 570: "H τε χαλουμένη 
- , ;3 ? M , 2 / Y 33 3 ΄ 

σφαῖρα ττοίημὰ ἔστιν εἰς τὸν “νον, ἀναφέρεται δὲ εἰς Oogéa. 
Cf. Eustathius ad. h. 1. p. 1163: “ίνος δὲ εἶδος φδῆς χατὰ 
2 , 2^ c! c νι: ^ ν € , »ὸ τ 
-doioraoyov ἢ vuvov, ὡς χαὶ ὁ σταιὰν χαὶ ὁ διϑύραμβος. ωὠνὸ- 
μασται δὲ (vog τὸ τοιοῦτον ὠδιχὸν εἶδος ἢ ὡς μετὰ λίνου 
2 - 3297 23. 3 , , 2 ^ c * 

ητοι χορδῆς ἀδόμενος ἢ ἀττό τινος “ίνου, ἀνδρὸς ἡρωος᾽ φασὶ 

γὰρ οἱ παλαιοὶ ποιημάτιόν τι ἐπεὶ τῷ dive εἶναι, ὃ σφαῖρα 
μὲν χαλεῖται, εἰς ᾿Ορφέα δὲ ἀναφέρεται. 

"venu MUNITA 



XQOTHPIA. — TEAETAI. 

XV. SOTHPILA.!) 

183. 

Proclus in Plat. Tim. I 36 E: “ιὸ xai παρὰ τῷ ᾿Ορφεῖ 
τὰ καϑάρσια κομίζειν ὃ Ζεὺς ἀττὸ τῆς Κρήτης παρακελεύεται" 

τὴν γὰρ Κρήτην ἀντὶ τοῦ νοητοῦ τάττειν εἰώϑασιν οἱ ϑεολόγοι. 

XVI. TEAET AI. 

l. Διονύσου ἀφανισμός.3) 
Cf. Nonnus Dionys. VI 155 sqq.: 

Παρϑένε Περσεφόνεια, σὺ δ᾽ ov γάμον εὗρες ἀλύξαι, 156 
ἀλλὰ δραχοντείοισιν ἐνυμφεύϑης ὑμεναίοις, 

Ζεὺς ὅτε ττουλυέλιχτος ἀμειβομένοιο τεροσώτεου 
γυμφίος Ἱμερόεντι δράχων χυχλούμενος δλχῷ 
εἰς μυχὸν ὀρφναίοιο διέστιχε τεαρϑενεῶνος, 
σείων δαυλὰ γένεια" τταρισταμένων δὲ ϑυρέτρῳ 160 
εὔνασεν ἰσοτύτεων τεεφορημένος ὄμμα δρακόντων 

καὶ γαμίαις γενύεσσι δέμας λιχμάζετο χούρης 
μείλιχος. αἰϑερίων δὲ δραχοντείων ὑμεναίων . (164) 
Περσεφόνης γονόεντι τόχῳ χυμαίνετο γαστήρ, (163) 
Ζαγρέα γειναμένη χερόεν βρέφος, ὃς Διὸς ἕδρης 165 
μοῦνος ἐττουρανίης ἐπτεβήσατο, χειρὶ δὲ βαιῇ 
ἀστεροττὴν ἐλέλιζε" νεηγενέος δὲ φορῆος 

1. Cf. Lobeck I p. 383: ,, Hesychius Σωτήρια interpretatur σᾶ στρα, quod 

utroque nomine donaria et sacrificia dieuntur. — Quaeritur, an non similius 
fuerit Empedoclis Καϑαρμοῖς neque tam corporum quam animorum medici- 
nam et remedia, quibus a vitiis consanescant, tradiderit carminis auctor." 

3) Cf. Suidas: Τελεταί" ὁμοίως δέ φασι xoi ταύτας ᾿Ονομαχρίτου. 
Pausanias VIII 37, 5: Παρὰ δὲ Ὁμήρου Ὀνομάκριτος παραλαβὼν τῶν 
Τιτάνων τὸ ὄνομα Διονύσῳ τε συνέϑηκεν ὄργια zal εἶναι τοὺς Τιτᾶνας. 

τῷ Διονύσῳ τῶν παϑημάτων ἐποίησεν αὐτουργούς. Diod. Sie. V 75, 4: 
Τοῦτον δὲ τὸν ϑεὸν |Zagreum) γεγονέναι φασὶν ἐχ Διὸς καὶ Περσεφόνης 
χατὰ τὴν Κρήτην, ὃν Ὀρφεὺς κατὰ τὰς τελετὰς παρέδωχε διασπώμενον 
ὑπὸ τῶν Τιτάνων. 

1 
4 
$ 
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2 eye m ἐλαφρίζοντο κεραυνοί. 
ο΄ οὐδὲ Διὸς ϑρόνον εἶχεν imi χρόνον - ἀλλά & γύψῳ 
ο΄ χερδαλέῃ χρισϑέντες ἐτείχλοτεα χύχλα “προσώπου 110 

δαίμονος ἀστόργοιο χόλῳ βαρυμήνιος “ "Honc 
᾿ Ταρταρίῃ Τιτῆνες ἐδηλήσαντο μαχαίρῃ 

i. / ̓ ἀνειτύπῳ νόϑον εἶδος Οτειτεεύοντα χατόπετρῳ. ἃ Ἐ: 
. ἔνϑα διχαϊζομένων μελέων Τιτῆνι σιδήρῳ (ΟΣ 
| τέρμα βίου Διόνυσος ἔχων παλινάγρετον ἀρχὴν 176 5 
2 ᾿ ἀλλοφυὴς μορφοῦτο πολυσπερὲς εἶδος ἀμείβων, E 

A. E μὲν ἅτε Κρονίδης δόλιος véoc αἰγίδα σείων, E 
A on δὲ γέρων βαρύγουνος ἅτε Κρόνος ὕμβρον ἰάλλων- ? 

ο ἄλλοτε ποιχιλόμορφον 2 ἔην βρέφος, ἄλλοτε xovg 2 
— εἴχελος οἰστρηϑέντι, νέον δέ οἱ ἄνϑος ἰούλων 180 — A3 

ἀχροχελαινιόωντα χατέγραφε χύχλα προσώπου" ὺ 
σεῦ δὲ χόλῳ δαστελῆτι λέων μιμηλὺς ἰάλλων A 
 qixaiéo βρύχημα σεσηρότι μαίνετο λαιμῷ, Dre 
ὀρϑώσας τευχινῇσι κατάσχιον αὐχένα χαίταις, i. 

. ἀμφελελιζομένης λασιότριχος ὑψόϑε νώτου 188 Ὁ 
 evroudry μάστιγι πεεριστίζων δέμας οὐρῆς" : 

ο΄ εἶτα λεοντείοιο λιτεῶν ἴνδαλμα σεροσώττεου * 
he uid χρεμετισμὸν ὁμοίιον ἔβρεμεν ἵσετεῳ 

 ἄζυγι, γαῖρον ὀδόντα μετοχλίζοντι χαλινοῦ, 
à χαὶ στολιῷ λεύχαινε περιτρίβων γένυν ἀφρῷ" 190 
— ἄλλοτε ῥοιζήεντα χέων συριγμὸν ὑπτήνης 

a 

VREPUB 2S: 

nm 

^ 

Ringen, στομάτων δὲ νόϑον μυχηϑμὸν ἰάλλων 
ϑηγαλέῃ Τιτῆνας ec apr χεραίῃ. 

᾿ς χαὶ ψυχῆς roue ier, ξως ξηλήμονι, λαιμῷ 200 
EL μύχημα óc ἠέρος ἔϑρεμεν “Ἥρη 
c5 mreuri Patet Grado Lun δὲ ϑεαίνῃ 

᾿ἀμφιλαφὴς φολίδεσσι δράχων ἐλέλιχτο κεραστής, 5 
; C eli ἔχων σεροβλῆτα κεχηνότος ἀνϑερεῶνος, $- 
—oxai βλοσυρῷ Τιτῆνος ἐπτεσκίρτησε χαρήνῳ r 
3 ̓ ὅρμον, ἐχιδνήεντα περίσελοκον αὐχένι δήσας" 195 3 
px xai δέμας ἑρτεηστῆρος ἀειδίνητον ἐάσας 3 

á A E ἔην στίξας δέμας αἰόλον: ἄλλοτε ταύρῳ s 



Nonnus Dionys. X 298 sqq.: 

AM Roca 
TEAETAI. 

αἰϑέριον κελάδημα :τύὐλαι κανάχιζον ᾿Ολύμπου: ——— 
" τω sa E μ᾿. “ἡ μὲν, 

xai ϑρασὺς ὥχλασε ταῦρος" ἀμοιβαίῃ δὲ φονῆες 
ταυροφυῆ “Ιιόνυσον ἐμιστύλλοντο μαχαίρῃ. : 
Ζεὺς δὲ ττατήρ, τεροτέροιο δαϊζομένου “Τιονύσου, 
γινώσχων σχιόεντα τύτεον δολίοιο χατότετρου 
μητέρα Τιτήνων ἑλάσας στοινήτορι τευρσῷ 

3 - 

Ζαγρέος εὐχεράοιο χατεχλήισσε φονῆας 
, - M ^c , 2 ^ , 

Ταρταρίῳ τευλεῶνι" καὶ αἰϑομένων eco δένδρων 
ϑερμὰ βαρυνομένης ἐμαραίνετο βόστρυχα γαίης. 
2 b , N 

ἀντολίην δ᾽ ἔφλεξε, καὶ αἰϑαλόεντι βελέμνῳ 
3 2 

χαίετο Βάχτριον οὖδας ξώιον, ἀγχιτεύροις δὲ 
, 3 , γ , , c 

χύμασιν ΑΙσσυρίοισιν ἐδαίετο Καστειον vóco 
2 - 2 

ἰνδῷοί τε τένοντες, Ἐρυϑραίοιο δὲ χόλτεου 
? ' , 2f r , , ἐν σευρὲ χυμαίνοντος ραν ϑερμαίνετο νηρεύς " 

' , b L € " - ; ἊΝ 
χαὶ δύσιν ἀντιχέλευϑον ξῷ τερήνιξε κεραυνῷ PET. 
Ζεὺς τευρόεις φιλότεχνος, ὑπεὸ Ζεφύροιο δὲ ταρσῷ s 

* ^ 

ἡμιδαὴς σέλας ὑγρὸν ἀπτέτετυεν tozctolg ἄλμη 3j 

? jo n. T 
᾿Αρχτῷοί τε vévovrec, ὁμοφλεγέος δὲ xai αὑτῆς 220 ᾿ 

, , Dd / 4 1 

συηγνυμένης τταφλαΐε Βορήια νῶτα ϑαλασσῆης " x 
καὶ Νοτίου φλογόεσσαν ὑττὸ κλίσιν αἰγοχερῆος m 

, 

] 4 di ἜΝ: 

,ὕ - Y 2, 2 , 

ϑερμοτέρῳ στοεινϑῆρι μεσημβρινὸς ξζεεν ayxov. 

x«i διεροῖς feque i.a δάχρυα λείβων ootc βλεφάροις ττοταμηία θαχρυ 
3 M 4 cr 

Ωχεανὸς λιτάνευε χέων ἱχετήσιον ὕδωρ. 
Ζεὺς δὲ χόλον τερήυνε, μαραινομένην δὲ χεραυνῷ 

- υ M 22/7 ν 2) ce "ra 
γαῖαν ἰδὼν ἐλέαιρε, καὶ ηϑελεν ὕδατι νέαι 

b 

λύματα τεφρήεντα καὶ ἔμτσευρον ἕλκος ἀρούρης. 
, - ce € , 

χαὶ τότε γαῖαν αττασαν ἑτεέχλυσεν ὑέτιος Ζεύς... 

, M 2 k] ^ M ^ , € , 

Νησειάχῳ μὲν δξιτσεν ἐμὴ τροφὸς εἰσέτι Ρείη, 
ς » - / / 
ὡς στεροττὴν Ζαγρῆι τεόρες, τεροτέρῳ Διονύσῳ 

ΕῚ , ^ 3 - - 3 

εἰσέτι “τατεττάζοντι τεὴν τευρόεσσαν ἀχώχὴν ἈΝ 
- X 79 : » 1^ 

χαὶ βροντῆς χελάδημα xci ηἠερίου χύσιν ὄμβρου, | 5s 
^ , , 2 2 / C, , 

καὶ ztéÀe δεύτερος αλλος ἔτι βρέφος véttog Ζεὺς. A 

Nonnus Dionys. XXIV 44 sqq.: 
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"ἄλλον ἐγὼ (Hydaspes ait) 4ióvvcov ἐμοῖς φαίδρυνα λοετροῖς 
órrhorégov Βρομίοιο φερώνυμον, εὖτε Κρονίων 
Ζαγρέα τ:εταιδοχόμοισιν ἐμαῖς τεαρεχάτϑετο Νύμφαις. 
xai σὺ φέρεις Ζαγρῆος ὅλον δέμας: ἀλλὰ σὺ κείνῳ 

δὸς χάριν ὀιψιτέλεστον, ὅϑεν τεέλες- ἀρχεγόνου γὰρ 
ἐκ κραδίης ἀνέτελλες ἀειδομένου “ιονύσου. 

184. 

Proclus in Plat. Polit. p. 353: Καὶ τοῦ Θρᾳκὸς ϑεολόγου 
μετὰ τῶν “τολλῶν τῆς Σελήνης ὀνομάτων xai τὴν Βένδιν εἰς 

τὴν ϑεὸν (Περσειόνην) ἀναττεέμττοντος" 
Πλουτώνη τε καὶ Εὐφροσύνη Βένδις τε χραταιή. 

185. 

Proclus in Plat. Tim. Π 139 B: Καὶ γὰρ ὃ ϑεολόγος 
τὴν Κόρην μουνογένειαν εἴωϑε τεροσαγορείειν ὡς τῶν &yxo- 
σμίων ἁτεάντων ἡγεμονιχῶς τεροϊσταμένην χαὶ τῶν μονογενῶν 
ζῴων αἰτίαν: τὰς γὰρ μὴ μονογενεῖς ἡ μετ᾽ αὐτὴν ὑφίστησι ϑεός, 
ἀλόγους οὔσας" μονογενῆ δ᾽ οὖν χαλεῖ xai ἐχεῖνος διὰ ταῦτα 
τὴν Κόρην, χαίτοι xci ἄλλην ϑεότητα τταραγαγὼν ἀπὸ τῶν 
αὐτῶν αἰτίων τῇ Kógy. 

186. 

Proclus in Plat. Crat. p. 90: Ὅϑεν zai € ϑεολόγος τοὺς 

μὲν ἄχρους (lovem et Plutonem) μετὰ τῆς Κόρης φησὶ τά τε 
- ' A - M ^ L x 2! 

περῶτα χαὶ τὰ ἔσχατα δημιουργεῖν, vOv δὲ μέσον καὶ ἄνευ 
᾿ , ? .--A - , , a ^ ΕΝ, ΄ 
ἔχεινης απτὸ τοῦ σφετέρου χλήρου τὴν γεννητιχὴν αἰτίαν συντά- 

^ , LY , c ^ * - ^ LL» 

ξαντα διὸ χαί φασι τὴν Κόρην vzo μὲν τοῦ Διὸς βιάζεσθαι, 
€ ^ * - , c , 
varo δὲ τοῦ Πλούτωνος ἀρτταζεσϑαι. 

187. 

Proclus Plat. Theol VI 11, 371: Διττῆς δὲ οὔσης τῆς 

Κοριχῆς τάξεως x«i τῆς μὲν ὑπτὲρ τὸν κόσμον -τεροφαινομένης, 
ὅϑι δὴ καὶ συντάττεται τῷ Zhi χαὶ uev ἐχείνου τὸν ἕνα 

: δημιουργὸν ὑφίστησι τῶν μεριστῶν (Dionysum): τῆς δὲ ἐν τῷ 
: Pup δευτέρας, ἢ δὴ xai ὑπτὸ τοῦ Πλούτωνος ἁρπεάζεσϑαι 

15* 
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λέγεται χαὶ ψυχοῦν τὰ ἔσχατα τοῦ παντός, ὧν ὃ "Tüedubr E 
ἐσπεετρόττευξν, ἀμφοτέρας ὃ Πλάτων ἡμῖν τελέως ἐξέφηνε, τοτὲ μὲν 
τῇ Δήμητρι τὴν Κόρην συνάπτων τοτὲ δὲ τῷ Πλούτωνι xai |. 

, , ^ 2 , - - m 

σύζυγον αὐτὴν ἀττοφαίνων τοῦδε vov ϑεοῦ. 

188. 

Clemens Alex. Strom. VI p. 266: Εὕροις δ᾽ ἂν wai Ὅμηρον, 
τὸν μέγαν ποιητήν, ἐχεῖνα τὰ ἔπη 

Οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριϑηλὲς ἐλαίης 
χαὶ τὰ ἑξῆς") χατὰ λέξιν μετενηνοχότα παρ᾽ ̓ Ορφέως ἔχ τοῦ 

Διονύσου ἀφανισμοῦ" ἔν τε τῇ Θεογονίᾳ ἐτεὶ τοῦ Κρόνου ᾿Ορφεῖ 

σεεττοίηται ... 

189. 

Tzetzes Exeg. in Hom. Il. p. 26: 
"Exvov ἔτος, τὸ μὲν οὔτις ἐπεφράσατ᾽ οὐδ᾽ ἐνόησεν. 

190. * 

Proclus in Plat. Crat. p. 59: Καὶ ὃ Διόνυσος τελευταῖος 
- ^ M €- ,ὔ ς M ^ € , eS τ 

ϑεῶν βασιλεὺς παρὰ τοῦ Διὸς" O yon παφηδ ἰδρύει τε αὑτὸν 

£y τῷ βασιλείῳ ϑρόνῳ χαὶ ἐγχειρίζει τὸ σχῆτετρον καὶ frangi 

7LOLEL τῶν ἐγχοσμίων ἁπτάντων ϑεῶν" 

Κλῦτε ϑεοί, τόνδ᾽ ὕμμιν ἐγὼ βασιλῆα τίϑημι, 

λέγει τερὸς τοὺς νέους ϑεοὺς ὃ Ζεύς. 

19. 

Proclus in Plat. Tim. V 334 D: Τὸν γὰρ Διόνυσον ot 
ϑεολόγοι ταύτῃ τῇ σεροσηγορίᾳ (νέος ϑεός) κεχλήκασιν, ὃ δέ. 
ἐστι πάσης τῆς δευτέρας δημιουργίας μονάς" ὃ γὰρ Ζεὺς βασιλέα E. 
τίϑησιν αὐτὸν ἁττάντων τῶν ἐγχοσμίων ϑεῶν xai τερωτίστας. 

αὐτῷ γέμει, τιμὰς 

1. Sunt vero hi (Il. XVII. 54—56): 

χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, 09" ἅλις ἀναβέβρυχεν ὕδωρ, 
χαλόν, τηλεϑάον, τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι 
παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἀνϑεὶ λευχῷ. 3 

Fr. 189,1 ἐπεφράσατ᾽ Mullach] ἐπέφρασεν. 
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ΗΝ Καίπερ ἯΣΣ γέῳ xai verti εἰλεσειναστῇ. 
Prod i in Plat. Parmen. I p. 31: Kai ydg αὐτὸν τὸν Δία 

χαὶ τὸν Διόνυσον παῖδας χαὶ νέους ἡ ϑεολογία καλεῖ" καίπερ 
ὄντ véa, φησὶν ᾿Ορφεύς. Proclus. in ἜΝ Tim. V 313 B 

192. 

Proclus in Plat. Tim. V 336 A: ^O γὰρ εἶπε τεερὶ τῆς 
Pl. τῶν νέων ϑεῶν ὃ ̓ Ορφεύς: 

. Κραῖνε μὲν. οὖν. Ζεὺς στάντα πατήρ, pet δ᾽ ἐπέχραινε, 

: 193. Σ 

ο΄ Proclus in Plat. Aleib. p. 88: ᾿Ορφεὺς ἐφίστησι τῷ βασιλεῖ 
3 4hovíoq τὴν μονάδα τὴν ᾿“πολλωνιαχὴν ἀποτρέπουσαν αὐτὸν 

τῆς εἰς τὸ Τιτανιχὸν σλῆϑος προόδου χαὶ τῆς ἐξαναστάσεως 
᾿ τοῦ βασιλείου ϑρόνου xci φρουροῦσαν αὐτὸν ἄχραντον ἐν 

194. 

.. Produs Theol. Plat. V 35, 822: Τίς γὰρ οὐχ οἷδε τῶν καὶ 
| Guo ἐχρὰ τῆς “Ἑλληνικῆς ϑεοσοφίας ἀχηχοότων ἔν τε ταῖς ἀρρήτοις 

|. αὑτῶν τελεταῖς καὶ ταῖς ἄλλαις σεερὶ τῶν ϑεῶν πραγματείαις τὴν 

; τῶν Κουρήτων τάξιν παρ᾽ αὐτοῖς διαφερόντως. ὑμνουμένην ὡς 
τῆς. ἀχράντου προεστῶσαν ἰδιότητος τῆς ϑεᾶς ἡγεμονεῦσαν xa 
χὴν φρουρὰν τῶν ὅλων εἰς αὐτὴν ἀναδησαμένην; αὐτοὶ γοῦν oi 

᾿ϑεοὶ τὴν “Ῥέαν λέγονται φρουρεῖν wai τὸν τῶν ὅλων δημιουργόν, 
χαὶ μέχρι τῶν αἰτίων τῆς μεριστῆς ζῳογονίας τε χαὶ δημιουρ- 

(n viae προϊόντες τήν τε Κόρην ἐν ἐκείνοις x«i τὸν Διόνυσον ἐξῃρη- 
τὰ μένους τῶν δευτέρων φυλάττειν, ὥσπτερ ἐνταῦϑα τὰς τῆς ὅλης 

Berri χαὶ τῆς ππταντελοῦς δημιουργίας τερωτουργοὺς 

;X 

x ΜΝ 

Vois p τ arco ες: 

X ra aseo eC am 
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ἀνέχουσι μονάδας. ταύτην δὴ οὖν τὴν Κουρητικὴν τάξιν οὐ 
μόνον ᾿Ορφεὺς χαὶ οἱ πρὸ τοῦ Πλάτωνος ἔγνωσαν ϑεολόγοι. καὶ, 
γνόντες ἐθϑρήσχευσαν . . 

195: : 5: E: 
Proclus in Plat. Tim. III 168 F: Πάλαι δὲ xoi τοῖς 

ϑεολίγοις τὸ ἔσοτετρον ἐπιτηδειότητος, σαρείληγεται σύμβολον 
σερὸς τὴν νοερὰν ἀποπλήρωσιν τοῦ σταντός" διὸ χαὶ τὸν Ἥφαιστον 
ἔσοτστρόν φασι ποιῆσαι τῷ «ιονύσῳ, εἰς ὃ ἐμβλέψας ὃ ϑεὸς 
xai εἴδωλον αὑτοῦ ϑεασάμενος τεροῆλϑεν εἰς ὅλην τὴν μεριστὴν 

δημιουργίαν. 

190. 

Clemens Alex. Cohort. p. 5: Τὰ γὰρ Διονύσου μυστήρια 
τέλεον ἀγτάνϑρωσεα, ὃν εἰσέτι τεταῖδα ὄντα, ἐνότελῳ κινήσει 
στεριχορευόντων Κουρήτων, δίλῳ δὲ ὑπτοδύντων Τιτάνων, ἀπατή-. 

σαντες παιδαριώδεσιν ἀϑύρμασιν, οὗτοι δὴ οἱ Τιτᾶνες. δι. 
σπασαν, ἔτι νητείαχον ovra, ὡς ὃ τῆς τελετῆς ποιητὴς ρφεύς, 3 

φησιν ὃ Θρᾷχιος" 

: 
3 

Κῶνος «aL ῥόμβος χαὶ παίγνια χαμτεεσίγυια 
μῆλά τε χρύσεα χαλὰ sap. arie Moro 

xa τῆσδε ὑμῖν τῆς τελετῆς τὰ ἀχρεῖα σύμβολα οὐχ ἀχρεῖον. 

"EO TNR OD οἷς 

CUT ONE Tru. 

εἰς χατάγνωσιν πταραϑέσϑαι" ἀστράγαλος, σφαῖρα, στρόβιλος, 

μῆλα, δόμβος, ἔσοτετρον, ττόχος. Cf Amobius adv. nationes V — - 
19: Sed et illa desistimus Bacchanalia altera praedicare, in — | 
quibus arcana et tacenda res proditur insinuaturque sacratis, —— 
ut occupatus puerilibus ludieris distractus ab Titanis Liber sit, ut D 
ab isdem membratim sectus atque in ollulas coniectus ut coque- 1 
retur, quemadmodum Iuppiter suavitate odoris inlectus, invoeatus — — 
advolarit ad prandium conpertaque re gravi grassatores obruerit d 
fulmine atque in imas Tartari praecipitaverit sedes. Cuius rei 
testimonium argumentumque fortunae suis prodidit in carminibus - ἰ 
Thracius talos, speculum, turbines, volubiles rotulas et teretis 

pilas et virginibus aurea sumpta ab Hesperidibus mala. MH 
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197. 

Proclus in Plat. Tim. V 291 B: "vro δὲ ὃ μέγιστος 
Koóvoc οὐχὶ χαὶ πρὸ τοῦ Διὸς τέταχται χαὶ μετὰ τὴν Δέιον 

βασιλείαν μετὰ τῶν ἄλλων Τιτάνων τὴν Διονυσιαχὴν μερίζων 
δημιουργίαν; 

198. 199. 

Proclus in Plat. Tim. III 184 D: .44à4aà τὰ μὲν ἀλλα 
δημιουργήματα αὐτοῦ ττάντα μεμερίσϑαι φησὶν ὑτεὸ τῶν διαιρετε- 
χῶν ϑεῶν, μόνην δὲ τὴν χαρδίαν ἀμέριστον εἶναι τερονοίᾳ τῆς 
᾿ϑηνᾶς. ἐπειδὴ γὰρ ὑφίστησι μὲν xai νοῦς χαὶ ψυχὰς xai 
σώματα, ἀλλὰ ψυχαὶ μὲν χαὶ σώματα δέχονται ττολλὴν τὴν σπερὲς 
ξαυτὰ διαίρεσιν καὶ τὸν μερισμόν, νοῦς δὲ ἡνωμένος μένει xai 
ἀδιαίρετος ἐν ivi τὰ τεάντα ὧν καὶ μιᾷ νοήσει τὰ ὅλα τὰ νοητὰ 
περιέχων, μόνην τὴν γοερὰν οὐσίαν χαὶ τὸν γ»οερὸν ἀριϑμὸν 
ἀττολελεῖφϑαί φησιν ὑπὸ τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς σεσωσμένον. μόνην γὰρ 

χραδίην γοερὴν λεῖπον, " φησίν, ἄντιχρυς γοερὰν αὐτὴν 
προσαγορεύω». εἰ τοίνυν " ἀμέριστος καρδία γοερά ἐστι, ἊΝ 
ἂν εἴη δηλαδὴ χαὶ γοερὸς ἀριϑμός, οὐ μέντοι, χεᾶς νοῦς, ἀλλ᾽ 

ἐγκόσμιος" οὗτος γάρ ἐστιν 1 χαρδία 1 ἀμέριστος, ἐπειδὴ xai 
τούτου δημιουργὸς ἣν ὃ μεριζόμενος ϑεύς. τὸν μὲν δὴ νοῦν 
ἀμέριστον οὐσίαν τοῦ «“Τιονύσου χαλεῖ, τὸ δὲ γόνιμον αὐτοῦ τὴν 
μεριστὴν αὐτὴν zrtQl τὸ σῶμα ζωὴν φυσικὴν οὖσαν καὶ στεερ- 
μάτων οἰστιχήν, ἣν xai τὴν “ρτεμίν φησι τῆς τεάσης τεροεστῶσαν 
τῆς ἐν τῇ φύσει γεννήσεως χαὶ μαιευομένην τοὺς φυσιχοὺς λόγους 
ἄνωϑεν διατείνειν ἄχρι τῶν ὑπεοχϑονίων, δυναμοῦσαν αὐτῆς τὴν 
γόνιμον δύναμιν, τὸ δὲ λοιπεὸν τοῦ ϑεοῦ σῶμα πᾶν, τὴν ψυχικὴν 
σύστασιν, εἰς ἑπτὰ χαὶ τοῦτο διῃρημένον" 

Ἕπτὰ δὲ πάντα μέλη κούρου διεμοιρήσαντο, 
φησὶν ὃ ϑεολόγος περὶ τῶν Τιτάνων" καϑάπερ χαὶ ὃ Τίμαιος 

εἰς ἑτετὰ διαιρεῖ μοίρας αὐτήν. χαὶ τάχα ἂν τὸ διὰ παντὸς τοῦ 
χόσμου τεταμένην εἶναι τὴν ψυχὴν τοῦ Τιτανιχοῦ μερισμοῦ τοὺς 
᾿Ορφικοὺς ἀναμιμνήσχοι, δι᾿ ὃν οὐ μόνον T, ψυχὴ περιχαλύτετοι 

!) Veram lectionem μούνην γὰρ νοερὴν χραδίην λίπον fuisse putat 
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τὸ ztüv, ἀλλὰ χαὶ τέταται δι αὑτοῦ σπταντός. εἰχότως οὖν XL 
ς ’ ΟΣ ψ y 2 7, ν LX dn ᾿ 2 
o Πλάτων ἀμέριστον οὐσίαν ἀττεχάλεσε τὴν τεροσεχῶς υτεὲρ ψυχὴν ὁ 

M € - - - - 

καὶ ὡς συντόμως εἰττεῖν τὸν μεϑεχτὸν ὑττὸ ψυχῆς νοῦν, τοῖς. 
P] - M T - 2 | 

Ορφιχοῖς ἕτεόμενος μύϑοις χαὶ οἷον ἐξηγητὴς τῶν ἐν ἀπεορρήτοις 
λεγομένων εἶναι βουλόμενος. 

200. vw 

Clemens Alex. Cohort. p. 5: ᾿41ϑηνᾶ μὲν οὖν τὴν χαρδίαν 
τοῦ Διονύσου ὑφελομένη Παλλὰς ἐκ τοῦ πάλλειν τὴν καρδίαν 
σεροσηγορεύϑη" οἱ δὲ Τιτᾶνες, οἵ χαὶ διαστεάσαντες αὐτόν, 
λέβητά τινὰ τρίτεοδι ἐσειϑέντες. χαὶ τοῦ Διονύσου ἐμβάλλοντες 

τὰ μέλη καϑήψουν χερότερον" ἔττειτα ὀβελίσχοις σπτεριτεείραντες 
ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. » Ζεὺς δὲ ὕστερον ἐσειφανείς,. εἰ, 
ϑεὸς ἣν, τάχα στου τῆς χνίσσης τῶν ὑπστωμένων χρεῶν μετα- 
λαβών, ἧς δὴ τὸ γέρας λαχεῖν ὁμολογοῦσιν ὑμῶν οἵ ϑεοί, 3 
χεραυνῷ τοὺς Τιτᾶνας αἰχίζεται χαὶ τὰ μέλη τοῦ “Διονύσου 
2 

«“πόλλωνι τῷ παιδὶ τταραχατατίϑεται ϑάψαι. ὃ δέ, οὐ γὰρ 
ἠπείϑησε Zu, εἰς τὸν Παρνασσὸν φέρων χατατίϑεται διεστεα- 
σμένον τοῦτον τὸν νεχρόν. Cf. Firmicus Maternus de errore profan. 
relig. c. 6: Liber itaque lovis fuit filius, regis scilicet Cretici. - 
Hic cum fuisset adultera matre progenitus, nutriebatur aput 
patrem studiosius quam decebat. Uxor lovis, cui lunoni fuit 
nomen, novercalis animi furore commota ad necem infantis 

omnifarias parabat insidias.  Proficiscens peregre pater, quia 
indignationes tacitas sciebat uxoris, ne quid ab irata muliere 
dolo fieret, idoneis, sicut sibi videbatur, custodibus 
tutelam credidit filii. Tunc Iuno opportunum insidiarum 
nacta tempus et ex hoc fortius inflammata, quia pro- 
fieiscens pater et sellam regni puero tradiderat et 
sceptrum, custodes primum regalibus praemiis muneri- 
busque corrupit, deinde satellites suos, qui Titanes 
vocabantur, in interioribus regiae locat partibus et - 
erepundiis ac speculo affabre facto animos ita pueriles 

ΑΔ Tg 

"aa m di. tu 

Wy 

!) ὑπείρεχον ᾿Ηφαίστοιο legitur etiam Il. B. 426. 
n 

f 
5 

M 



Es. animi desiderio duceretur. Illic Sud Papius 
E et ut nullum posset necis inveniri vestigium, 

Tunc ut huic facinori aliud facinus adderetur, 

soe vehementer tyranni crudelitas timebatur, decocta 
variis generibus pueri membra consumunt, ut humani 

- delationis esset indicium et ut haberet unde furentis patris 
. impetum mitigaret, reverso lovi filia ordinem facinoris 
E E Tunc pater funesta calamitate cladis et acerbi luctus 

E perfecit et cor pueri, ex quo facinus fuerat sorore deferente 
Aa detectum, in ea parte plastae conlocat, qua pectoris fuerant 
. liniamenta formata. Post haec pro tumulo extruit templum et 

p? edagogum D constituit sacerdotem; huic Silenus fuit nomen. 

A που E osHinibus excitantes et per CET silvarum 
"Ξ ze i. clamoribus dissonis eiulantes fingunt animi furentis insaniam, 

. mt illud facinus non per fraudem factum sed per insaniam 
. erederetur.  Praefertur cista, in qua cor soror absconderat; 

dibiarum cantu et cymbalorum tinnitu crepundia quibus puer 
deceptus fuerat mentiuntur. Sic in honorem tyranni a serviente o. 

iphte deus factus est qui habere non potuit sepulturam. 

€adaveris inauditis usque in illum diem epulis vesce- - 

3 nim is mitigabatur, imaginem eius ex gypso plastico opere 
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201. COT TEC 
Proclus in Plat. Crat. p. 112: “Ὅτι δὲ πολλὴ τῆς Mee ἔ 

uidoc xci ἢ πρὸς τὴν ἐγχόσμιον “Ἑκάτην ἕνωσις χαὶ ἢ πρὸ — — 
τὴν «Κόρην, φανερὸν τοῖς χαὶ ὀλίγα τῷ Ὀρφεῖ παραβεβληκόσιν: n 
ἐξ ὧν δῆλον, ὅτι χαὶ ἡ EL στεριέχεται ἐν τῇ “]ήμητρι τῇ χαὶ 
τὴν Κόρην συνυποστησάσῃ τῷ Zhi χαὶ τὴν ἐγκόσμιον Ἑκάτην, 
ἐγεδὶ χαὶ τὴν άρτεμιν Ἑκάτην Ὀρφεὺς, κέκληχεν" 

Ἢ δ᾽ ἄρα δὶ Ἑκάτη τταιδὸς μέλε αὖϑιε λιτεοῦσα 
“7ητοῦς εὐτελοχάμοιο χόρη τεροσεβήσατ᾽ ᾿"Ολυμττον. 

ὥστ᾽ οὐδὲν ϑαυμαστόν, & xai τὴν ἐν τῇ Κόρῃ “Αρτεμιν Ἔχά- 
τὴν ἐν ἄλλοις κεκλήκαμεν. Cf. Proclus in Plat. Crat. p. 100: 
Προσαγορεύεται δὲ χαὶ Κόρη διὰ τὴν καϑαρότητα τῆς οὐσίας. 
χαὶ τὴν ἄχραντον ἐν ταῖς ἀπεογεννήσεσιν ὑστεροχήν" ἔχει. δὲ πρώ-. 
τὴν τὲ χαὶ μέσην χαὶ τελευταίαν ἡγεμονίαν: χαὶ κατὰ μὲν τὴν 
ἀχρότητα ἑαυτῆς ᾿ἄρτεμις χαλεῖται παρ᾽ "Oogeéi, χατὰ δὲ τὸ 
μέσον χέντρον Περσεφόνη, χατὰ δὲ τὸ πέρας τῆς διαχοσμήσεως 

Aga. Proclus in Plat. Crat. p: 111: Καὶ μάλιοτα τῶν 
τριῶν (sc.-4oréuidog ἰδιοτήτων) ἢ τερώτη (sc. ἢ ἄχραντος) ἐφαρ- 
μόζει τῇ τῆς ϑεοῦ προόδῳ, χαϑ᾽ ἣν ἐν τῇ ζῳογόνῳ τῶν ἀρχῶν 
τριάδι τὴν ὕτεαρξιν ἔλαχεν εἴτε “ΕἘχατιχὴ τεροσαγορευομένη ϑεότης, 
ὡς οἱ ϑεουργοί φασιν, εἴτε "ortu, ὡς ᾿Ορφεύς. 

202. 203. 204. 
Proclus in Plat. Crat. p. 114: “Ὅτι τὸν δεσπότην ἡμῶν 

Zhóvvoov οἱ ϑεολόγοι πολλάκις xai ἀττὸ τῶν τελεωτάτων αὐτοῦ 
δώρων Οἶνον καλοῦσιν, οἷον ᾿Ορφεύς" 

Οἴνου δ᾽ &vri μιῆς τριτελῆν μετὰ ῥίζαν ἔϑεντο. 
χαὶ :τάλιν" : 

Οἴνου ττάντα μέλη κόσμῳ λάβε wai μοι ἕγειχε. 
xai αὖϑις" 

Οἴνῳ ἀγαιομένη χούρῳ «“ιός. 
Cf. Proclus in Plat. Tim. III 200 D: Καὶ γὰρ ἐν ἐκείνοις 

ὃ συνάγων καὶ ἑνίζων và μερισϑέντα τοῦ “ιονύσου μέλη χατὰ ὁ 
τὴν βούλησιν τοῦ ττατρὸς οὗτός ἐστιν ὃ ϑεός (Απόλλων). ῖ E 

p.t 

Wee TY SWR νει. . .. οἐ I) δὴ 

Fr. 200, 1 μέλε᾽ Koechly] μέλη. 
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209. 
Proclus in Plat. Tim. 1 53 C: Καὶ γὰρ οἵ ϑεολόγοι 

μετὰ τὸν τοῦ Διονύσου διασττασμόν, Cc δηλοῖ τὴν £x τῆς ἀμε- 
οίστου δημιουργίας μεριστὴν τερόοδον εἰς τεᾶν, ὑτεὸ τοῦ Διὸς 
τοὺς μὲν ἄλλους Τιτᾶνας ἄλλας λήξεις διαχεχληρῶσϑαί φασι, 
τὸν δὲ ““4τλαντα ἐν τοῖς τιρὸς ἑσττέραν τόττοις Ἱδρῦσϑαι, ἀνέ- 
χοντα τὸν οὐρανόν" 

Ἴζελας δ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει χρατερῖῆς ὑτε ἀνάγχης 
σεείρασιν ἐν γαίης. 1) 

Cf Proclus in Plat. Tim. 1 58: ᾿“ναμνήσαντες ἡμᾶς 
αὐτοὺς τῶν παρὰ τῷ Ορφεῖ λεγομένων τερὸς τῷ πέρατι τῆς 
δημιουργίας χαταταρταρώσεων. Proclus in Plat. Polit. p. 375: 
Τὸν τερὸς (a πόλεμον χαὶ τὰς χαλουμένας τεαρὰ roig Ooqu- 
χοῖς χαταταρταρώσεις. Proclus in Plat. Tim. I 53 F: Εἴτε 
οὖν ᾿Ορφικῶς ἐϑέλοις ἀντιτάττειν τὰ ᾿Ολύμτεια γένη καὶ Τιτα- 

^ M - ς - 

γιχὰ x«i χρατοῦντα τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων ὑμνεῖν. 

206. 

Proclus in Plat. Tim. V 318 B: Τελευτᾷ δὲ καλῶς D 

δημιουργία τῶν νέων ϑεῶν χατὰ τὴν τοῦ zcerooc βούλησιν εἰς τὴν 
σεαλιγγενεσίαν. --- — ἐν τοῖς νέοις ἄρα ϑεοῖς καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς 

δημιουργίαν τῶν ϑνητῶν xai τὴν τῆς παλιγγενεσίας αἰτίαν ὃ 
δημεουργὸς ἐνέϑηχεν ὥσττερ ἁττάντων τῶν ἐγχοσμίων ἐν τῇ μονάδε 
τῶν νέων ϑεῶν, ἣν χαὶ αὐτὴν νέον ϑεὸν τεροσηγόρευσεν Ορφεύς. 
-- — Τἱτανιχὰς (δυνάμεις) δὲ διὰ τοῦ ϑνητὰ xai ἐπείίχηρα πεαρά- 
av, Διονυσιαχὰς δὲ διὰ τῆς πεαλιγγενεσίας. Cf. Proclus 
Hymnus in Minervam v. 11 sqq.: 

7H χραδίην ἐσάωσας ἀμιστίλλευτον ἄναχτος 
αἰϑέρος ἐν γυάλοισι, μεριζομένου ττοτὲ Βάχχου 
Τιτήνων ὑττὸ χερσί" “τόρες δέ ἕ πτατρὶ φέρουσα, 
ὄφρα νέος βουλῆσιν ve ἀρρήτοισι τοχῆος 
ἐχ Σεμέλης ττερὶ κόσμον ἀνηβήσῃ 4óvvooc. 

Macrobius in Somnium Scipionis I 12: Sed altissima et 
purissima pars eius (ὕλης), qua vel sustentantur divina vel con- 

1) Hi versus leguntur etiam apud Hesiodum Theog. 517. 518. 
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stant, nectar vocatur et creditur esse potus deorum, inferior vero 

atque turbidior potus animarum. Et hoc est quod veteres Lethae- 
um fluvium vocaverunt. Ipsum autem Liberum patrem Orphaici 
γοῦν ὑλιχὸν suspicantur intellegi, qui ab illo individuo natus in 
singulos ipse dividitur. Ideo in illorum sacris traditur Titanio 
furore in membra discerptus et frustis sepultis rursus unus et 
integer emersisse, quia votc, quem diximus mentem vocari, ex 
individuo praebendo se dividendum et rursus ex diviso ad in- 
dividuum revertendo et mundi inplet officia et naturae suae ar- 
chana non deserit — Mythogr. Vatic. ΠῚ 12 p. 246 ed. 
Bode: Habet fabula Gigantes Bacchum  inebriatum invenisse 
et discerpto eo per membra frusta sepelisse et eum paullo post 
vivum et integrum resurrexisse. Quod figmentum discipuli 
Orphei interpretati leguntur, nihil aliud Bacchum quam animam 
mundi intellegendum asserentes; quae, ut ferunt philosophi, 
quamvis quasi membratim per mundi corpora dividatur, semper 
tamen se redintegrare videtur, corporibus emergens et se for- 
mans, dum semper una eademque perseverans nullam simplici- 
tatis suae patitur sectionem. Hanc etiam fabulam in sacris eius 
repraesentasse leguntur. 

201. 

Proclus in Plat. Tim. II 124 C D: Ἢ μὲν γὰρ Ἵσεστα τοῦ 
σεαντὸς οὖσα iwvyr xai οὕτω χεχλημένη τταρὰ τῷ ϑεολόγῳ 
λίχνον ἐπεὶ τῆς κεφαλῆς ϑεμένη καὶ δράκοντι αὐτὸ τεεριστέψασα 
τὸ χραδιαῖον, ὑπτοδέχεται “]όνυσον. --- ὦ δὲ ἀττὸ τοῦ μηροῦ 
τοῦ Διὸς πρόεισιν εἰς αὐτὴν (ἦν γὰρ ἐκχεῖ συνηνωμένορ) E 
προελϑὼν χαὶ μεϑεχτὸς αὐτῇ γενόμενος ἐχεὶ τὸ »οητὸν αὐτὴν 
ἀνάγει. χαὶ τὴν ἑαυτῆς πηγήν" ἐπείγεται γὰρ πρὸς τὴν μητέρα 
τῶν ϑεῶν χαὶ τὴν Ἴδην, ἀφ᾽ ἧς πᾶσα τῶν ψυχῶν 1 σειρά. διὸ 
xai συλλαμβάνεσϑαι ἡ Ἵπστα λέγεται τίχτοντι τῷ Zhu. ὡς γὰρ 
εἴρηται σερότερον, νοῦν ἄνευ ψυχῆς ἀδύνατον σπταραγενέσϑαι τῳ. 
τοῦτο δὲ ὅμοιον τῷ τεαρ᾽ ᾿Ορφεῖ" 

Γλυχερὸν δὲ τέκος “Διὸς ἐξεκαλεῖτο. 

τοῦτο δὲ ἣν ὃ χοσμιχὸς νοῦς Δίιος ὧν xarà τὸν ἐν v 
Zhi μείναντα τεροεχϑών. 

[7 
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E Produs d in Plai. "Tim. 1H 208 D: Ἔδει τὴν ν ψυχὴν γοῦ 
| μὲ τέχουσαν “Διονυσιαχοῦ χαί, ὡς Ὀρφεύς φησιν, ἐπεὶ τῆς κεφαλῆς 

! φέρουσαν τὸν ϑεὸν διῃρῆσϑαι xar ἐχεῖνον. Et p. 171 F: Τῆς 
᾿ς γὰρ τοῦ τταντὸς ψυχῆς ἐχούσης μέν τι χαὶ ὑπερχόσμιον χαὶ 
(0 ἐξηφημένον τοῦ «παντός, χαϑὰ συνῆτεται πρὸς τὸν γοῦν, ὃ δὴ 

ἐφαλὴν αὐτῆς, ὃ τε Πλάτων ἐν τῷ NC za ᾿Ορφεὺς ἐν τοῖς 

208. 

- Olympiod, ad Plat. Phaedon. c. 32 ed. Fischer: Ὁ Διόνυ. 
am λύσεώς ἐστιν αἴτιος, διὲ καὶ “υσεὺς ὁ ϑεός, χαὶ ᾿Ορφεύς 

Ἄάνϑρωποι δὲ τεληέσσας ἑκατόμβας 
“πέμψουσιν σεάσησιν ἐν ὧραις ἀμφιέτεσσιν 

E v ἐχτελέσουσι λύσιν προγόνων ἀϑεμίστων 
᾿ μαιόμενοι" σὺ δὲ τοῖσιν ἔχων κράτος, οὕς X ἐϑέλησϑα 

E à λύσεις ἔκ τε πιόνων χαλεττῶν χαὶ ἀττείρονος οἴστρου. : 
| Do - . Of Servius ad Verg. Georg. 166: Mystica autem vannus Iacchi | i 
ς d ideo ait, quod Liberi Patris sacra ad purgationem animae pet 
-  mebant et sic homines eius mysteriis purgabantur, sicut vannis | 

᾿ς frumenta purgantur. Hinc est quod dieitur Osiridis membra a 
᾿ς Typhone dilaniata Isis cribro superposuisse. Nam idem est 

A 
“425 ^ ἘΣ, να Pater, in cuius mysteriis vannus est, quia, ut diximus, 

animas purgat. Unde et Liber ab eo quod liberat dictus, quem 

2. Κόρης ἁρπαγή. ἢ 
209. . 4 E. 

RM Cohort. e. 17: 'O δὲ ποιητὴς Ὅμηρος τῇ τῆς ὁ 
C ποιήσεως. ἀττοχρώμενος ἐξουσίᾳ χαὶ τὴν ἐν ἀρχῇ τῆς σεολυ-- 

dicem Ὀρφέως ζηλώσας δόξαν μυϑωδῶς μὲν πελειόνων ϑεῶν v. 

- μέμνηται, ἵνα μὴ δόξῃ τῆς ᾿Ορφέως ἀττᾷδειν ττοιήσεως, ἣν οὕτως. 

ΟΦ Fr208,8 τ᾽ Lobeck addidit. - 
ἢ Carmen de raptu Proserpinae initio sexti a. Chr. n. saeculo assignavit 
Foerster, Der Raub und die Rückkehr der Persephone p. 79. Titulum 



“δὲ μετὰ Πλούτωνος τῶν χϑονίων ἐτεάρχειν καὶ τοὺς τῆς γῆς 

2 Ν - - --Ἠ- 2, 

Ὀρφεὺς τὴν τῶν μεριστῶν ζῳοπεοιὸν αἰτίαν ἄνω μένουσαν χαὶ 

TEAETAL | 

ζηλῶσαι σεροὔϑετο, ὡς καὶ διὰ τοῦ πρώτου E ποιήσεως ἔτους. ra 
τὴν σερὸς αὐτὸν σημῆναι σχέσιν. τοῦ γὰρ ᾿Ορφέως tup ES 

Mv ἄειδε, 9ed, 4ημήτερος ἀγλαοχάρτεου ᾿ 
ἐν ἀρχῇ τῆς “ποιήσεως εἰρηκότος, αὐτὸς Πῆνιν ἄειδε, Sed, 

, ) - , €4 7 c , M - 2: 
Πηληιαδεὼω ΑΑχιλῆος γέγραφεν, ἑλόμενος, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, ἐν 

ἀρχῇ καὶ τοῦ χατὰ τὴν ποίησιν ἐχτεεσεῖν μέτρου, ἵνα μὴ δόξῃ, 
τοῦ τῶν ϑεῶν ὀνόματος μὴ μεμνῆσϑαι τερῶτον. : 

210. 

Proclus Theol. Plat. VI 18, 382: ᾿,νάλογον δὴ τοῖς ἐχεῖ Kov- 
ρῆσιν (qui Iovem custodierunt) ἡ τῶν Κορυβάντων (τάξις) τερο- 
βαίνουσα σὺν τῇ Κόρῃ xci φρουροῦσα σπανταχόϑεν αὐτήν, ὡς 
φησιν ἡ ϑεολογία, διὸ χαὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαχον ταύτην. Cf 
Proclus Theol. Plat. VI 11, 371: Kai γὰρ ἡ τῶν ϑεολόγων φήμη, 
τῶν τὰς ἁγιωτάτας ἡμῖν ἐν ᾿Ελευσῖνι τελετὰς παραδεδωκότων, 
ἄνω μὲν αὐτὴν ἐν τοῖς μητρὸς οἴκοις μένειν φησίν, οὺς ἢ μήτηρ 
αὕτη κατεσχεύασεν ἐν ἀβάτοις ἐξῃρημένους τοῦ τταντός" χάτω 

μυχοὺς ἐστιτροτεεύειν xal ζωὴν ἐττορέγειν τοῖς ἐσχάτοις τοῦ ττᾶν-ο Ὁ 

τὸς καὶ ψυχῆς μεταδιδόναι τοῖς τεαρ᾽ ἑαυτῶν ἀψύχοις χαὶ vec —— 
χροῖς. Of Proclus in Plat. Crat. p. 62: Τῆς Κουρητιχῆς δεῖσϑαι 
φρουρᾶς, ὥσττερ τὴν “Ῥέαν xai τὸν Δία καὶ τὴν Κόρην. 

211. eT 

Tzetzes Exeg. in Hom. 1]. p. 26: 
“στὸν ἐποιχομένην ἀτελῆ τεόνον ἀνϑεμόεντα. : 

Cf. Proclus in Plat. Tim. V 307 D: Καὶ διὰ ταῦτα ἄρα 
"ES 

ὑφαίνουσαν τὸν διάχοσμον τῶν οὐρανίων νύμφην τε εἶναί φήσιν 

ὡς ἄχραντον χαὶ ταῦτα τῷ Zu συναφϑεῖσαν χαὶ μένειν ἐν 

οἰχείοις ἤϑεσι" χεροελϑοῦσαν δὲ ἀττὸ τῶν ἑαυτῆς οἴχων ἀτελεῖς 

τὲ χαταλείτεειν τοὺς ἱστοὺς χαὶ ἁρτεάζεσϑαι χαὶ ἀναρτεασϑεῖσαν 

PUERUM EET SONELIS ῬΑ 
ELIT [! 

γαμεῖσϑαι χαὶ γαμηϑεῖσαν γεννᾶν, ἵνα ψυχώσῃ καὶ va ἐπεείσαχτον 
b] 5 - - " ; - D 

ἔχοντα ζωήν. τὸ γὰρ ἀτελές, οἶμαι, τῶν ἱστῶν ἐνδείκνυται. | 

Fr. 211, 1 ἀνϑεμόεντα Mullach] ἀνϑεμόεσσαν. 
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κἀχεῖνο τὸ μέχρι τῶν ἀιδίων ζῴων ἀτελὲς εἶναι τὸ ττᾶν᾽ διὸ 
καὶ ὃ Πλάτων παρακελεύεσϑαί φησι τὸν ἕνα δημιουργὸν τοῖς 
πολλοῖς “προσυφαίνειν τὰ ϑνητὰ τοῖς ἀϑανάτοις, ἀναμιμνήσκων 
πως ἡμᾶς, ὅτι τῆς τοῦ σταντὸς ὑφαντικῆς ζωῆς τελείωσίς ἐστιν 

ἡ προσϑήχη τῶν ϑνητῶν, xai τῆς ᾿ Ορφιχῆς ϑεομυϑίας καὶ τῶν 

ἀτελῶν ἱστῶν ἐξηγητιχὰς ἐννοίας τταρεχόμενος. Porphyrius De 
antro nympharum XIV 15: Οὕτω xai παρὰ τῷ Ορφεῖ ἡ Κόρη, ἥττερ 
ἐστὶ τεαντὸς τοῦ σττειρομένου ἔφορος, ἱστουργοῦσα πεαραδέδοται. 
Proclus in Plat. Crat. p. 24: Καὶ γὰρ αὕτη (ἡ Κόρη) xai τεᾶς 
αὐτῆς ὃ χορὸς ἄνω μενούσης ὑφαίνειν λέγονται τὸν διάχοσμον 
τῆς ζωῆς. Syrianus in Aristot. Metaphys. p. 850 b: Ὅτι μέντοι 
τὰς ἀνάλογον χαὶ ἐν ϑεοῖς ἔστιν ἐπεινοεῖν δηλοῦσι χαὶ οἱ ϑεολόγοι 
Κύχλωπας καὶ Ἥφαιστον χαλκέας καὶ οἰχοδόμους οὐχ ὀχνοῦντες 

χαλεῖν, οὐδὲ ᾿4“ϑηνᾷ xci Κέρῃ τὴν ὑφαντικὴν ἀπτοχληροῦν. 

212. 

Schol (Didymi?) ad Hes. Theog. v. 914: Ἡρτεάσϑαι τὴν 
Περσεφόνην φασὶν οἱ μὲν &x Σικελίας, Βαχχυλίδης δὲ 2x. Κρήτης, 
᾿Ορφεὺς δὲ ἐκ τῶν περὶ τὸν ᾿Ωχεανὸν τώτων, Φανόδημος δὲ 
ἀπὸ τῆς ᾿“ττιχῆς, 4“ημάδης δὲ ἐν νάσταις. 

213. 

Suidas s. v. Βάραϑρον: Χασμα τι φρεατῶδες καὶ σκοτεινὸν 
ΕἸ -2 - , € ^ , » , * - , 

ἐν τῇ ““ττιχῇ, ἐν q τοὺς χαχούργους ἔβαλλον. ἐν δὲ τῷ χασματι 
€ - 2. H , - 

τούτῳ ὑπῆρχον OyXLVOL, οἱ μὲν ἄνω οἱ δὲ κάτω. ἐνταῦϑα τὸν 
Φρύγα τὸν τῆς μ μητρὸς τῶν ϑεῶν ἐνέβαλον ὡς μεμηνότα, ἐπειδὴ 

ς 

προέλεγεν, ὅτι ἔρχεται DU μήτηρ εἰς ἐπιξήτησιν τῆς Κόρης. ῆ 
δὲ ϑεὸς ὀργισϑεῖσα ἀχαρπίαν. ἔστεμετ!ε τῇ χώρᾳ χαὶ γνόντες τὴν 
αἰτίαν διὰ χρησμοῦ τὸ μὲν χάσμα χατέχωσαν, τὴν δὲ ϑεὸν 9v- 

σίαις ἵλαον ἐποίησαν. Cf. Suidas s. v. Ἱητραγύρτης: ἜἘλϑών τις 
c 

εἰς τὴν rein, ἐμύει τὰς γυναῖχας τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν, ὡς 
ἐεῖνοί gau. ot δὲ ᾿4ϑηναῖοι ἀτεέχτειναν αὐτὸν ἐμβαλόντες εἰς 

βάραϑρον ἐπεὶ χεφαλήν. λοιμοῦ δὲ γενομένου ἔλαβον χρησμὸν 
€5 7 M , * ^ - 2 , 
ἐλάσασϑαι τὸν τεεφονευμένον, «ai διὰ τοῦτο ῳχοδόμησαν βουλευ- 

ΐ τ [9 )ος Ὁ H 3 

 viíoLov, ἐν ᾧ ἀνεῖλον τὸν μητραγύρτην xai τεεριφράττοντες αὑτὸ 



"TEAET AI. 

χαϑιέρωσαν τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν ἀναστήσαντες xci ἀνδριάντα 
τοῦ μητραγύρτου. ἐχρῶντο δὲ τῷ μητρώῳ ἀρχείῳ χαὶ νομοφυ- 
λαχείῳ χαταχώσαντες χαὶ τὸ βάραϑρον. 

214. 
Etym. Gud. p. 395: Mívs, ἣν τινες ἡδύοσμον χαλοῦσιν" 1 

ἔστι δὲ καλάμινϑος, ἄγριον ἡδύοσμον, ὅ7σερ λυτεουμένη ἡ 4ημή- 1 
τὴρ ἰδοῦσα ἐμίσησε χαὶ ἄκαρπον ἐποίησεν. ᾿Ορφεύς" P 

Τὸ ziv ἐὸν μέγα δένδρον ἐτεὶ y90vi καὶ φερέχαρτστον. 1 

215. : 

Clemens Alex. Cohort. p. 6: Ὅπου ye ᾿᾿ϑηναίοις χαὶ τῇ ἄλλῃ 
Ἑλλάδι (αἰδοῦμαι χαὶ λέγειν αἰσχύνης ἔμσελεως) ἡ UI σεερὶ τὴν Zo 3 
μυϑολογία" ἁλωμένη γὰρ ἢ 4c xata ζήτησιν τῆς ϑυγατρὸς ; 
τῆς OE σεερὶ τὴν "EAevoiva — — ἀποκάμνει χαὶ φρέατι ἔ7ει- 
χαϑίζει λ ὑπουμένη. τοῦτο τοῖς μυουμέγνοις ἀπεαγορεύεται εἰσέτι 
viv, ἵνα μὴ δοχοῖεν οἱ τετελεσμένοι μιμεῖσϑαι τὴν ὀδυρομένην. 
ῴχουν δὲ τηνικάδε τὴν Ἐλευσῖνα oi. «γηγενεῖς " ὀνόματα αὐτοῖς 
Βαυβὼ καὶ “υσαύλης καὶ Τριτετόλεμος, ἔτι δὲ Εὐμολτεός τε wal 

Εὐβουλεύς. --- — xai δὴ (οὐ γὰρ ἀνήσω μὴ οὐχὶ elzreiv) ξενίσασα ἢ . 
Βαυβὼ τὴν “Ὡηὼ ὀρέγει κυχεῶνα αὐτῇ, τῆς δὲ ἀναινομένης 
λαβεῖν xai τειεῖν οὐχ ἐθελούσης (πενϑήρης γὰρ ἦν) τεεριαλγὴς 
ἢ Βαυβὼ γενομένη, ὡς ὑπτεροραϑεῖσα δῆϑεν, ἀναστέλλεται τὰ 
αἰδοῖα x«i ὑπτοδειχνύει τῇ ϑεῷ. ἡ δὲ τέρπτεται τῇ ὄψει 
Zhi χαὶ μόλις στοτὲ δέχεται τὸ ττοτόν, ἡσϑεῖσα τῷ ϑεάματι. 
ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ χρύφια τῶν ᾿4ϑηναίων μυστήρια " ταῦτά τοι xci 
᾿Ορφεὺς ἀναγράφει. σταραϑήσομαι δέ σοι αὐτὰ τοῦ ᾿ Ορφέως 
τὰ ἔπη, ἵν ἔχῃς μάρτυρα τῆς ἀναισχυντίας τὸν μυσταγωγόν" E 

Ὡς εἰττοῦσα τιέτελους ἀνεσύρατο, δεῖξε δὲ τεάντα . 

Στ ὙΗΝ 

Fr. 214, 1 φέρε χαρπὸν codex. A 

Fragmentum 215 ut ἃ Clemente et Eusebio exhibetur dedic X 1 δεῖξε ὍΔ 

ἄφαντον coni. Herwerden, — V. 2 οὔτι pro οὐδέ Hermann. — εν Wake- 
fieldius, παῖς νηπίαχος δὲ Paulus Leopardus et Herwerden, παιδήιον &v9oc | — 
Dan. Heinsius. — V. 3 χεῖρά 9' ξήν Gesner, qui bene ὑπὸ χόλπους edidit, 

χειρί 9' ij Heinsius, χεῖρ᾽ ἰταμήν Herwerden. — Βαυβώ Heinsius. — ? 
V. 4 ἠπίη οὖν μείδησε Heinsius, 7 δ᾽ ἐπεὶ ovv ἐνόησε Hermann. — $5 à" 
ἐπὶ τῷ μείδησε ϑεὰ γηϑοῦσ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ Herwerden. — γήϑησ᾽ ἐνὶ Mullach. 



᾿ σώματος, uM. obse TÜzrOY * acc. δ᾽ ἡ ἧεν Ἴαχχος" 
" qm τέ μιν δίσετασχε γελῶν Βαυβοῦς ὑτεὺ χόλστοις., 

᾿ E: ἢ δ᾽ ἐπεὶ οὖν μείδησε ϑεά, μείδησ᾽ ἑνὶ ϑυμῷ, 

M Jr δ᾽ αἰόλον ἄγγος, ἐν ᾧ κυχεῶὼν ἐνέχειτο. δ, ὯΝ 
e Arnobius adv. nationes lib. V c. 26: Baubo — — accipit a 
pitio Cerere EN - -- - sitientis ardori oggerit potionem cinni; — — — 

lem illus corporis, per quam sécus femineum et ditholen sole. 
E et nomen solet adquirere generi, tum longiore ab in- ; 

: M ia liberat, faeit sumere habitum puriorem et in speciem levi- E 

E Ca . nondum duri atque hystriculi pusionis. Redit ad deam — 
τς triste tristem et inter illa communia quibus moris est frangere ac T 

revelatis monstrat mE Atque, pubi adfigit oculos — 
- diva et inauditi specie solaminis pascitur: tum Toreer faeta per ΠῚ 

isum aspernatam sumit atque ebibit potionem, et quod diunequi- — 
verecundia Baubonis exprimere propudiosi facmoris extorsit 

-Obscenitas. Calumniari nos improbe si quis forte hominum su-. 
. spicatur, libros sumat Threicii vatis, quos antiquitatis memoratis - 

: divinae, et inveniet nos nihil neque callide fingere neque quo 

τῷ eco et cantando per MIRA iuri publicavit humano: 
. Sic effata simul vestem contraxit ab imo 
 Obiecitque oculis formatas inguinibus res, 

| quas cava succutiens Baubo manu, — nam puerilis 
oll voltus erat — plaudit, contrectat amice. 
tum dea defizens augusti luminis orbes, 

 tristitias animi paulum mollita reponit; 
inde manu poclum sumit risuque sequenti 
perducit totum cyceonis laeta liquorem. 

W. 5 ἐμέμικτο perbene Herwerden. 
.Fr. 215, 3. Bacchi manu' pro Baubo manu fort. recte Auratus. — — 

i Sabaeus] ollis. 

[16 



Psellus apud Allatium De quorund. Graec. opinat. p 189: x ! 
'O Βαβουτζιχάριος προσεφϑάρη τῷ βίῳ: ἔνεστι γάρ ττου τοῖς, 

᾿Ορφικοῖς ἔσεεσι Βαβώ τις ὀνομαζομένη δαίμων νυχτερινή, ἔτει- ̂  
μήχης τὸ σχἥμια χαὶ σχιώδης τὴν ὕτεαρξιν. 

211. 

Pausan. I 14, 3: CEm ᾷδεται) ᾿θρφέως δὲ (οὐδὲ ταῦτα 
Ορφέως, ἐμοὶ δοχεῖν, ovra) Εὐβουλεῖ καὶ Τριτετολέμῳ “υσαύλην. 
“στατέρα εἶναι, μηνύίσασι δέ σφισι περὶ τῆς παιδὸς δοϑῆναι παρά: E 
τῆς “]ήμητρος σπεῖραι τοὺς χαρττούς. 3 ua 

218. OA. 

Proclus in Plat. Crat. P. 111. 119: "O9e» δὴ xai ἡ Κόρη s. 

xata μὲν τὴν Ἄρτεμιν τὴν ἐν ἑαυτῇ χαὶ τὴν ̓ ᾿ϑηνᾶν σεαρϑένος 
λέγεται μένειν, χατὰ δὲ τὴν τῆς Περσεφόνης γόνιμον δύναμιν 
χαὶ προσιέναι xai συνάτετεσϑαι τῷ τρίτῳ δημιουργῷ xal τί- 
χτειν, ὡς φησιν ᾿Ορφεὺς AREE 

Ἐννέα ϑυγατέρας γλαυχώτειδας ἀνϑεσιουργούς.. μᾶς: 

Cf. Proclus in Plat. Crat. p. 100: “πὸ zai Περσεφόνη χαλεῖται, 2. 
μάλιστα (ἡ Κόρι) τῷ Πλούτωνι συνοῖσα aL uer αὐτοῦ δια- — 

: χοσμοῖσα τὰ τελευταῖα τοῦ τεαντός, χαὶ χατὰ μὲν τὰ ἄκρας 
E σεαρϑένος εἶναι λέγεται καὶ ἄχραντος μένειν, κατὰ δὲ τὸ μέσον 
δ ζεύγγυσϑαι τῷ “ΑἯιδη χαὶ συνατεογεννᾶν τὰς ἐν τοῖς PPM | 

EBjuvidecs Pseudo-Apuleius de orthogr. p. 182: Furiae — — 

CHEM Plutonis et Proserpinae. n" 2 4d 

219. 2d 

Schol. ad. Theocr. Il. 12: Tj Ahigajve μιχϑεὶς ὃ “ΕΣ 2 
TEZYOU Enni διαφέρουσαν ἰσχύι χαὶ μεγέϑει͵ ἣν vm γῆν. E 
σεεμφϑῆναι ὑτεὸ τοῦ ττατρὸς τερὸς Περσεφόνης ἀναζήτησιν. post 

Fr. 218, 1 Werfer ἀνθϑεσιεργούς coniecit. 

A 
Ea ϑῴν ELS D RARE EE I tem 
CORPO NEUEN χὸ REI S PV Eph Te UON rU TT. 
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39. Περὶ Ζιὸς καὶ "Hoac.) - 

: 220. 

Eustathius ad Dionys. Perieg. v. 1: Πάντως ydo Ωχεανὸς E 
: ἀψόρρους ὃ εἰς ἑαυτὸν ὀροίων, ἤγουν ἐτεανιὼν wal εἰς κύχλου 

- , c - - 

σχῆμα τεεριαγόμενος καὶ οὕτως ἐνατεοχλείων ξαυτῷ τὴν γῆν" 
Α 9a ; Σ Ὃ X , - L Aic 1 LEE -: P - 
χαϑὰ χαὶ Ορφεὺς ἐν τῷ τεερὶ Jioc καὶ Hococ φησὶ λέγων 

, 3 7 , ^ , 3 - 

Kvxhov v ἀχαμάτου καλλιρρόου Ὡχεανοῖο, 
E 2 e - , , » P “} 

E ος γαῖαν δίνησι τεέριξ ἔχει ἀμφιελίξας. 
ἷ » pe c τὰ "ὦ 

Cf. Dio Chrysost. Or. 36, 453: Τοῦτον ὑμνοῦσι τεαῖδες 
- 3 2 , - c. - o 3 , , 

σοφῶν ἕν ἀρρήτοις τελεταῖς Ηρας καὶ zug εὐδαίμονα γάμον. 
" " 2 ^ ^ 3 

Proclus in Plat. Tim.I 16 A: Ἐπεὶ xai τὸ τὴν αὑτὴν (sc. ϑεὰν) 
€. ἫΝ ^ 3- X T ej , /o9 2^ / , - 

ἑτέροις ἢ τὸν αὑτὸν τελείοσι συζεύγνυσθαι, λάβοις ἂν ἐκ τῶν 
μυστιχῶν λόγων χαὶ τῶν ἐν ἀτεορρήτοις λεγομένων ἱερῶν γάμων. 

4. De migratione animarum. 

221. , 

Plato Crat. p. 400 C: Kai γὰρ σῆι id τινὲς αὐτὸ (τὸ 
σῶμα) εἶναι τῆς ψυχῆς, ὡς τεϑαμμένης ἐν τῷ νῦν παρόντι. -- - 
δοχοῦσι μέντοι uot μάλιστα ϑέσϑαι οἱ ἀμφὶ ᾿Ορφέα τοῦτο t6 
ὕνομα, ὡς δίχην διδούσης TTG ψυχῆς, ὧν δὴ ἕνεχα δίδωσιν" τοῦ- 

; τον δὲ τεερίβολον ἔχειν, ἵνα σώξ eura, δεσμωτηρίου εἰχόνα. Cf. 
— Plato Phaed. p. 62 B: 'O μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος 
; χεερὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἐν τινι φρουρᾷ ἐσμὲν ot ἄνϑρωτεοι xal 

— gb δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ ἀττοδιδράσκειν, μέγας 
| τέ τίς μοι φαίνεται χαὶ οὐ ὅᾷδιος διιδεῖν. Schol ad. h. 1. 

apud Bekkerum II 3 p. 379: Ἐντεῖϑεν τὸ πρῶτον πρόβλημα 
τὸ μὴ δεῖν ἐξάγειν ἑαυτόν, οὗ ἐτειχείρημα μυϑιχὸν ἐξ ᾿Ορφέως 
ληφϑέν. Proclus in Plat. Polit. p. 312: ./5Aoi δὲ ( Πλάτων) 

Hs 1) Carmen fort. “ἰὸς καὶ Ἥρας γάμος vel Ἱερὸς γάμος inscriptum erat. 
2 Fr. 221, 1 τ᾽ Bernhardy addidit. — Alter scholiasta apud Bernhardyum 

p. 281: Καὶ Ὀρφεὶς iv τῷ περὶ Διὸς καὶ Κόρης φησί, κύχλον T 
ἀένναον (ἀέναον fort. recte se habet) χαλλιρρόου Ὠχεανοῖο, γαῖαν δίνῃσιν 

— περί viv ἔχει ἀμφιέλισσε. 
16* 

cn Add ID TAE 
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ἐν Φαίδωνι τόν τε ὃν τοῖς ἀτεορρήτοις MATE ὡς ἔν τινι φρουρᾷ, 
ἐσμὲν σιγῇ τῇ σερεπεούσῃ σέβων χαὶ τὰς τελετὰς μαρτυρόμενος τῶν 
διαφόρων λήξεων τῆς ψυχῆς κεχαϑαρμένης τε XQ ἀχαϑάρτου 
εἰς 100v ἀσειούσης χαὶ τάς τε σχίσεις αὖ χαὶ τὰς τριόδους à ἀτεὸ 
τῶν ϑυσιῶν «ci τῶν ττατριχῶν ϑεσμῶν τεχμαιρόμενος, ἃ δὴ τῆς 
συμβολιχῆς ἅτταντα ϑεωρίας ἐστὶ μεστά, χαὶ τῶν τεαρὰ τοῖς 
asi SovÀLovuévov ἀνόδων τε «ai χαϑόδων τῶν χε “Ιιονυσια- 

χῶν συν ϑημάτων. (ταϑημάτων") χαὶ τῶν Τιτανιχῶν ἁμαρτημάτων 

λεγομένων «ai τῶν ἐν “4ιδου τριόδων καὶ τῆς τελάνης. lamblichus 
Protrept. VIII 134: Ot τὰς τελετὰς λέγοντές φασι διδόναι τὴν 

ψυχὴν τιμωρίαν χαὶ ζῆν ἡμᾶς imi κολάσει μεγάλων ἁμαρτη- 

μάτων. 
222. 223. 

* 

Proclus in Plat. Polit. p. 696 ed. Mai: Ταῦτα xci τῆς 
2 URP A Drei up Pn / - ͵ ΄ , pe 
Ορφικῆς ἡμᾶς ἐχδιδασχούσης... .. ϑνητῶν τούτων ζῴων λέγει. (6 

, e ^ , 2 , c ^ ^ , 

IlÀevov)....0vt0 τοὺς βίους ἀμειβουσιν αὐ WvyaL χατὰ μὲν 
, M 5 AA 3/n VA 2! j , 

τινὰς ττεριόδους χαὶ εἰσδύνονται αλλαι ἐς αλλα σώματα" 
7 ^ 

Πολλάχις ἀνϑρώτεων καὶ υἱέες ἐν μεγάροισιν 
2! , Je ' J 2$ , 
εὐχοσμοί T ἄλοχοι χαὶ μητέρες ηδὲ ϑυγατρες 
γίνοντ᾽ ἀλλήλων μεταμειβομένῃσι γενέϑλαις. 

ὃν γὰρ τούτοις τὴν ἀπὸ ἀνϑρωττίνων σωμάτων εἰς ἀνϑρώ- 

^ 

za μετοίκησιν αὐτῶν τεαραδίδωσιν. 
Ἔπειϑ᾽ ὅτι χαὶ εἰς τὰ ἄλλα ζῷα μεταάβασίς ἐστι τῶν 
- - 2 , ' - , 2 ^ 2 , 

ψυχῶν τῶν ἀνϑρώτεων, «ei τοῦτο διαρρήδην Ορφεὺς ἀναδιδάσχει 
€ ὌΝ 1 - 

ὅσεηνίχα ἂν διορίζηται" 
OU t 3 b 9 Z 1} 3 E : ^ - ^ À τς A 

ὕνεγ. ἀμειβομένη Wvyr xara χύχλα χρόνοιο 
b] ,ὔ .. | , 74 P7 

ἀνϑρώτεων ζῴοισι μετέρχεται ἀλλοϑεν αἀλλοις " 
2! L 5 ct e ' , 
ἄλλοτε μέν J ἵσεσπεοις, ὁ δὲ γίνεται. . . . 
γ Y 3-. AM. Y 

ἄλλοτε δὲ τερόβατον, τότε δ᾽ ὄρνεον αἰνὸν ἰδέσϑαι, 
» 2 3 , , / , , - 
ἄλλοτε ὃ αὖ γχύνεον τε δέμας φωνὴ ve βαρεῖα, 

' - 3. e , τὴ M , 
χαὶ ψυχρῶν ὀφίων ἕρττει γένος ἐν χϑονὶ δίῃ. 

en 

Fr. 222, 2 εὐχοσμοί Preller| εὔχοσμοι. — ἠδέ Preller] ἡ δέ. — ὃ. 

γίνοντ᾽ Abel] γίνονται. --- 
Fr. 223, 1 χρόνοιο Herwerden] χρόνοισι. — ὶ ἵπποις, ὃ δὲ (sic) Preller] 

ἵππος ὅδε. — ὃ κύνεύν Abel] χυνεόν. — 

ἣν. 
1 
4 
" 

-i 



— Prochsi in ; Plat. Poht. p. 696 ed. Mai: "Ort , δὲ χαὶ ἰδία τῶν 
ὧν τίς ἐστε υυύχωσις, ἀλλ οὐχ ἀπτὸ μόνων τῶν ἄνϑρω- — 

E ἰνῶν ψυχῶν, δηλοῖ λέγων ὃ ̓ Ορφεύς" 
er P μὲν δὴ ϑηρῶν τε χαὶ οἰωνῶν σετεροέντων 

᾿ ψυχαὶ ὅτ᾽ ἀίσσωσι λίττῃ τέ μιν ἱερὸς αἰών, 
τῶν οὔτις ψυχὴν χατάγει δόμον εἰς ᾿Δίδαο, 
ἀλλ᾽ αὐτοῦ τεετεότηται ἐτώσιον, εἰσόχεν αὐτὴν 
ἄλλο ἀφαρτεάζῃ μίγδην ἀνέμοιο τενοῆσιν" 
ὅτετεότε δ᾽ ἄνθρωπος τερολίτεῃ φάος ἠελίοιο, 
ψυχὰς ἀϑανάτας χατάγει Κυλλήνιος “Ἑρμῆς 
γαίης ἐς χευϑμῶνα τιελώριον. 

| V àv τὰς μὲν ἀνϑρωπείνας ψυχὰς βούλεται χωρεῖν εἰς τὸν. 
s E ̓  ὑποχϑόνιον τόττον καϑάρσεως ἕνεχα χαὶ χολά ἄσεως χαὶ εἰς Ἐδὼ 5j E 

δεσμωτήρια τῆς τίσεως, τὰς δὲ τῶν ἀλόγων αὐτοῦ περὲ τὸόνλν͵ 
ἀέρα πωτᾶσϑαι, “μέχρις ἂν εἰς ἄλλα σώματα “τάλιν ἐνδεϑῶσιν. ὦ 
εἰ δ᾽ ἦσαν χαὶ αἱ τῶν ἀλόγων «ψυχώσεις ἀττὸ ψυχῶν ἀνϑρωσείνων. τ 

| μόνων, σεάσας ἔδει φάναι τὸν Ἑρμῆν εἰς “Διδου χατάγειν ἢ " j 
E ̓χαϑαρϑησομένας i ἢ | κολασϑησομένας, ὥσττερ χαὶ Πλάτων ποιεῖ, xal 
i: (ordei €x τῶν ἀλόγων, ἀνϑρωτείνας δὲ οὔσας ψυχὰς εἰς τὸν ὑττὸ γῆς." 

; d ἀνάγων χαὶ τεάλιν ἐχεῖϑεν στέλλων εἰς ἄλλας βίων αἰθέαθθοι 

Ἐς 225. 

E Ns Olympiod. ad Plat. Phaed. p. 70 C: {παλαιὸς μὲν οὖν ἐστί Ἢ 
μὲ τις λόγος οὗτος, οὗ μεμνήμεϑα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφιχόμεναι Ὁ 
τς ἐχεῖ [αἱ ψυχαί] καὶ σεάλεν γε δεῦρο ἀφικνοῦνται χαὶ γίγνονται 

[ τῶν τεϑνεώτων): Καὶ ὅτι τὸ ζῷον χαὶ τὸ τεϑνεὼς ἐξ ἀλλήλων 
: τὰ “τασχευάζει ἐχ τῆς μαρτυρίας τῶν :ταλαιῶν ττοιητῶν τῶν ἀπὸ 

᾿Ὀιφέας, φημί, Moms | 
Οἱ δ᾽ αὐτοὶ σεατέρες τε καὶ υἱέες ἐν μεγάροισιν 

ID 4 ἄλοχοι σεμναὶ χεδναί τε ϑύγατρες. E 
LÀ πανταχοῦ γὰρ ὃ Πλάτων -τταρῳδεῖ τὰ τοῦ Ορφέως. Idem ibid.: ὁ 

Fr. 224, 2 ἀίσσωσι Viene αἰΐζωσι. — τέ ed δέ. — 8 pus e 



TEA ET A Ὲ 

Ὅτι παλ αιὸς ὃ λόγος — ᾿θρφιχός τὲ γὰρ χαὶ Πυϑαγόρειος. -- S 
πάλιν à ἄγων τὰς V'vyGc εἰς τὸ σῶμα χαὶ τεάλιν ἀτεὸ τοῦ σώματος, 

ἀνάγων xai τοῦτο χύχλῳ ττολλάχις. mo 

226. 

Proclus in Plat. Tim. V 330 AB: Mía σωτηρία τῆς ψυχῆς. 
αὕτη σεαρὰ τοῦ δημιουργοῦ σεροτείνεται τοῦ κύχλου τῆς γενέσεως 
ἀπαλλάττου σα χαὶ τῆς ττολλῆ ἧς QUT χαὶ τῆς ἀνηνύτου ξωῆς, 

1 χερὸς τὸ νοερὸν εἶδος τῆς ψυχῆς ἀναδρομὴ χαὶ 5 φυγὴ τεάντων τῶν 
£x τῆς γενέσεως ἡμῖν στροσττερυχότων — — πᾶσαν δὲ τὴν ζωὴν εἰς 
τὴν εὐδαίμονα Ζεεριάγου σα ζωὴν ἀττὸ τῆς σεερὶ τὴν γένεσιν πλάνης, 
ἧς xai οἱ σπταρ᾽ ᾿Ορφεῖ τῷ «“Τιονύσῳ ci τῇ Κόρῃ τελούμενοι τυχεῖν. 

εὔχονται * 

Κύχλον τ᾽ αὖ λῆξαι χαὶ ἀνατενεῦσαι χαχότητος. 

Cf. Simplicius in Aristot. de Caelo II p. 168 ed. Karsten: 
2 

ἘΕνδεϑῆναι δὲ ὑπὸ τοῦ τὸ κατ᾽ ἀξίαν ττᾶσιν ἀφορίζοντος δημιουρ- 
- - - - ^ - c 

jov ϑεοῦ ἐν τῷ τῆς εἱμαρμένης χαὶ τῆς γενέσεως τροχῷ, οὕτεερ 

f. 

2867 2 - M ^ 32 / b ^ M h] 47 

αδύνατον ἀπαλλαγῆναι χατὰ τὸν Ορφέα μὴ τοὺς ϑεοὺς &z&i- 
22 e. ΡΥ * 

vovg ἱλεωσάμενον, οἷς ἐπέταξεν ὁ Ζεὺς κύχλου τ᾽ ἀλλῦσαι xai 
, - 

ἀνα υῦξαι χαχότητος τὰς ἀνϑρωτείνας. ψυχας. 

9. De praemiis initiatorum. 

DET: SE. 
: " , , 

Plato Polit. II 363 C: JMovoaiog δὲ τούτων νεανικχώτερα 
2 s NW - εἰς b - V - , - , ^ , 

v&yc9« χαὶ ὁ υἱὸς αὑτοῦ σταρὰ ϑεῶν διδόασι τοῖς δικαίοις " ες 
ct ^ 2 ἕω , , 

"iÓov γὰρ ἀγαγόντες τῷ λόγῳ χαὶ χαταχλίναντες καὶ συμττόσιον 
- ς - Ν ce 

τῶν ὁσίων χατασχευάσαντες ἐστεφανωμένους ττοιοῦσι τὸν ἅτεαντα 
€ , 2 - 

χρόνον ἤδη διάγειν μεϑύοντας, ἡγησάμενοι χάλλιστον ἀρετῆς 
^ /q . tf c 3 ὧδ , , , γ , μισϑὸν μέϑην αἰώνιον: οἱ Ó ἔτι τούτων μαχροτέρους ἀτπτοτεί - 

^ - - ^ * , γουσι μισϑοὺς zcaod ϑεῶν" παῖδας γὰρ παίδων φασὶ χαὶ γένος 
χατέπισϑεν λείτεεσϑαι τοῦ ὁσίου wal εὐόρχου. ταῦτα δὴ χαὶ 
ἄλλα τοιαῦτα ἐγχωμιάζουσι δικαιοσύνην. τοὺς δὲ ἀνοσίους αὖ 
καὶ ἀδίχους ἐς στηλόν τινα χατορύττουσιν ἐν“ 4ιδου χαὶ χοσχίνῳ 

Fr. 226, 1 αὖ Gale] ἄν. 

T 

ΝΕ. 
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ὕδωρ ἀναγχάζουσι φέρειν. ἔτι τε ζῶντας εἰς χαχὰς δύξας 
ἄγοντες, ἅτεερ Γλαύχων (interlocutor dialogi) περὶ τῶν πῶ 
δοξαζομένων δὲ ἀδίχων διῆλϑε τιμωρήματα, ταῦτα περὶ τῶν 
ἀδίχων λέγουσιν, ἄλλα δὲ οὐχ ἔχουσιν. ὃ μὲν οὖν ἔπαινος 
xci 6 ψυόγος οὗτος ἑχατέρων. Cf. Plutarchus Comp. Cimon. et 
Lucull p. 521: Ὥσττερ Πλάτων ἐτεισχώτιτει τοὺς πεερὶ τὸν 
᾿Ορφέα τοῖς εὖ βεβιωχόσι. φάσχοντας ἀπτοχεῖσϑαι γέρας ἐν 
ιδου μέϑην αἰώνιον. Olympiod. ad Platonis 1. c: Παρῳδεῖ 
ἔπος ᾿Θρφιχὸν τὸ λέγον ὅτι, ὅστις δ᾽ ἡμῶν ἀτέλεστος, ὥσπστερ ἐν 
βορβόρῳ κείσεται ἐν Aot. 

228. 

Plato Phaed. p. 69 C: Kei χινδυνεύουσι καὶ οἱ τὰς τελε- 
τὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοί τινες εἶναι, ἀλλὰ τῷ 

ὄντι σεάλαι αἰνίττεσθαι, ὅτι, ὃς ἂν ἀμύητος χαὶ ἀτέλεστος εἰς 
Ζιδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ χείσεται, ὃ δὲ χεχαϑαρμένος v& 
χαὶ τετελεσμένος ἐχεῖσε ἀφιχόμενος μετὰ ϑεῶν οἰκήσει. εἰσὶ 
γὰρ δή, φασὶν οἱ σ“τερὶ τὰς τελετάς, ναρϑηχοφόροι μὲν στολλοί, 
βάχχοι δέ τε παῦροι. — Qf. Olympiodorus ad h. Ll: Παρῳδεῖ 
σεανταχοῦ và τοῦ Ορφέως. διὸ xci στίχον αὐτοῦ φησι" 

Πολλοὶ μὲν ναρϑηχοφόροι, τεαῦροι δέ τε βάχχοι. 

XVII. ΤΡΙΑΓΜΟΙ ἢ 

229. 

Sextus Empiricus Pyrrh. Hypoth. III 30 (Phys. IX 5. 6. 
620): ᾿Ονομάχριτος δὲ ἐν τοῖς 'Ooquzoig τεῦρ xci ὕδωρ χαὶ γῆν. 
(τὴν πάντων ἀρχὴν εἶναι ἔλεγεν. | Cf. Ausonius in Grypho 
(Idyll. XI; XXVI ed. Schenkl) v. 74: 

Orpheos himc tripodes, quia sunt tria, terra aqua flamma. 

1) Hoe opus fortasse simile fuit Ionis Chii Triagmis, quibus de numero ter- 
nario agebatur. Confer tamen Lobeckium I p. 381—389: ,Suidas satis abscisse 

Ὀρφεὺς ἔγραψε Τριασμούς λέγονται δὲ εἶναι Ἴωνος τοῦ τραγικοῦ" ἐν 
᾿ δὲ τούτοις τὰ “Ιεροστολικὰ καλούμενα, quae omnia ex errore Grámmatistae 
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230. 

Clemens Alex. Strom. VI p. 265: ᾿Ορφέως δὲ ποιήσαντος", 
Ἔστιν ὕδωρ ψυχῇ, ϑάνατος δ᾽ ὑδάτεσσιν ἀμοιβή" 
ἐχ δ᾽ ὕδατος γαίη, τὸ δὲ ἐκ γαίης σεάλιν vÓcQ* 
ἐχ τοῦ δὲ ψυχὴ ὅλον αἰϑέρα ἀλλάσσουσα, 

Ἡράλλειτος ἐ ἐχ τούτων συνιστάμενος τοὺς λόγους ὧδέ πως γράφει" 

ψι χῆσι ϑάνατος, ὕδωρ γενέσϑαι" ὕδατι δὲ ϑάνατος γῆν γενέσϑαι" 
ἐχ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται" ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή. 

XVIII. Y M NOI. 

Cyrillus c. Iul. 1, p. 25: Ὀρφέα τὸν Οἰάγρου δεισιδαιμονέ- 
στατόν φασι γενέσϑαι τῶν ἄλλων (ῳδὰς δὲ χαὶ ὕμνους τοῖς 

ψευδωνύμοις ἐξυφῆναι ϑεοῖς), εἶτα τῶν ἑαυτοῦ “δογμάτων χατεγνω- ; 
χότα συνέντα τε ὅτι μονονουχὶ τὴν ἁμαξιτὸν ἀφεὶς ἐν ἔκβολῇ 3 
γέγονε τῆς εὐϑείας ὁδοῦ μεταττοιῆσαι τερὸς τὰ βέλτιστα xal 

conflata videntur.  Critieus a Cleniente adhibitus: Ἴων ó Ατος iv τος 
Τριαγμοῖς καὶ Πυϑαγόραν εἰς ᾿Ορφέα ἀνενεγκεῖν τινα ἱστορεῖ.... Sed — 
ut plures libri Ioni illi falso adscripti sunt, ita etiam Triagmos non ipsius 
sed Epigenis cuiusdam esse iudicavit Callimachus. Mirabilior autem Suidae 1 

1 
narratio, Triagmorum auctorem esse Orpheum sed dici lonem .... Quis —— 
enim credat librum soluta oratione scriptum in numerum carminum Orphi-  - 3 
corum relatum esse? E superioribus patet, lonem vel, ut Callimacho visum, * 

Epigenem in Triagmis Pythagoram accusasse, quod nonnulla sua Orpheo E 
. . “᾿ς - Te .- “1: " E. 

affinxisset. Licet igitur sumere, id a Critieis hoc vel simili modo traditum 

esse: ᾿Ορφεὺς ἔγραψε πολλὰ καὶ ἄλλα καὶ δὴ καὶ τὸν Ἱερὸν yov, 
ὅνπερ "lov νοϑεῖσαι λέγεται ὡς Πυϑαγόρου ὄντα, summaque Lexicographi 
illius festinatione accidisse, ut verbum νοϑεῦσαι, quod tam de falsariis et 
librorum subiectoribus, quam de Criticis fraudem arguentibus dieitur, per- 
peram acciperet, quasi lon ipse fraudem commisisset, cuius ille indicium 
fecerat. Neque errore vacare videntur quae addit: ἐν δὲ τούτοις τὰ 'Iego- 
στολικὰ χαλούμενα, quae potius Ναοτευχτιχοῖς inserta fuisse ex argumenti 
similitudine suspicor. 

Fr. 230 recte Hermann sic constituit: 
» c - ' IUe 3 , ᾽ , 
ἔστιν vóoQ ψυχῇ: ψυχὴ δ᾽ ὑδάτεσσιν ἀμοιβή" 

, Y, * - " 2 ἢ e 

ἐκ δ᾽ ὕδατος μὲν γαῖα, τὸ δ᾽ ἐκ γαίης πάλιν ὕδωρ" 
£z τοῦ δὲ ψυχὴ 000v αἰϑέρος ἀλλάσσουσα. 

Ν 



εἰ 'δους ̓ ἀνϑελέσϑαι τὴν ἀλήϑειαν, ᾿φᾶναι τε οὕτω ττερὶ 
| tonos οἷς ϑέμις ἐστί. . . (fragm. 4). 

231. 

"d ΞΕ ΙΧ 30. 12: Ὅστις δὲ περὶ ποιήσεως ἐπολυ- 
τραγμόνησεν ἤδη, τοὺς ᾿Ορφέως ὕμνους οἶδεν t ὄντας € ἕχαστόν τε 

ὧν ἐπεὶ βραχύτατον, χαὲὶ τὸ σίμσεαν οὐχ ἐς ἀριϑμὸν τεολὺν 

E; γοιημένους" -Τυκομίδαι δὲ ἴσασί τε xci ἐπᾷδουσι τοῖς, 

] μένοις. κόσμῳ μὲν δὴ τῶν ἐτῶν δευτερεῖα φέροιντο ἂν μετά 
E “Ὁμήρου τοὺς ὕμνους, τιμῆς δὲ ἐκ τοῦ ϑείου καὶ ἐς τελέον 

ἐς ἐκείνων ἔχουσιν. 

L4 
E 

T : 

232. 

— Pausanias IX 27. 2: ᾿Ὡλῆνος δὲ ὕστερον Πάμφως τε ἔπη -— 
xb ̓ Ορφεὺς ἐποίησαν" χαί σφισιν ἀμφοτέροις τεετοιημένα - 

᾿ ἐστὶν ἐς Ἔρωτα, ἕνα ἐπὲὶ τοῖς ὁρωμένοις «Τυκομίδαι χαὶ ταῦτα 
É ᾷδωσιν" ἐγὼ δὲ ἐπελεξάμην yd ἀνδρὶ ἐς λόγους δαδουχοῦντί, κ 
καὶ τῶν z4 οὐ πρόσω τεοιήσομαι μνήμην. 
ms 

1 233. 

VR - Menander de Encom. 2, p. 31: φυσικοὶ δέ (ὕμνοι), obg 0b — j 
Er Παρμενίδην *aL ᾿Εμπεεδοχλέα 2 ἐτίμησαν, τίς UR τοῦ “πόλλω- - 

γος φύσις, τίς ἢ τοῦ “Ἱιός, σεαρατιϑέμενοι" καὶ οἱ τεολλοὶ τῶν 
φέως τούτου τοῦ τρόπου — — — --- (ὅ, p. 412 ᾿Επιτηρεῖν Ἐς 

δὲ xen καὶ μὴ εἰς τὸν PEN ὄχλον xci δῆμον ἐχφέρειν τοὺς 

ιοὕτους ὕμνους" ἀπιιϑανώτεροι γὰρ χαὶ χαταγελαστιχώτεροι 
- iem φαίνονται. 

234. 

2 Aristides Or.IV 1: Τοὺς μὲν otv τελέους ὃ ὕμνους τε καὶ λέγους 

“ιονίσου᾽ Θρφεῖ χαὶ Movoatq σεαρῶμεν GL τοῖς ἀρχαίοις f κι: 

τῶν ὑμνοϑετῶν, αὐτοὶ δὲ ὡσστερεῦ συμβόλου χάριν | ὡς οὐ τῶν 

mpi: ἄρ᾽ ἦμεν, συμμέέρῳ τῇ φωνῇ, τεροσείτεωμεν τὸν ϑεόν. 

2235. 

Macrobius Sat. I 23, 22: Solem esse ommia et Ofpheup ΐ Br 
* his versibus: 



Κέχλυϑι τηλεττόρου δίνης ἑλιχαυγέα χύχλον 
οὐρανίαις στροφάλιγξι στερίδρομον αἰὲν ἑλίσσων, 
ἀγλ «i Ζεῦ “Πιόνυσε, σετάτερ ττόντου, πάτερ αἴης, 
Ἥλιε τεαγγενέτορ, στανταίολε, χρυσεοφεγγές. 

236. b 

Proclus in Plat. Polit p. 385: Τὰ δαχρῦα τῆρ διὸ τὰ 
ϑνητὰ στρονοίας αὐτῶν καὶ ἐτείχηρα τεράγματα συνϑήματά ἐστιν, 
ὁ δὲ γέλως τῆς εἰς τὰ ὅλα «ci ὡσαύτως κινούμενα τεληρώματα 
τοῦ τεαντὸς ἐνεργείας" διότεερ οἶμαι χαὶ τὸν μὲν γέλωτα τῇ γενέσει 
τῶν ϑείων, τὰ δὲ δάχρυα τῇ συστάσει τῶν ἀνϑρώτεων ἢ ζῴων 
ἀττονέμομεν" : | 

“άχρυα μὲν σέϑεν ἐστὶ ττολυτλῆμον γένος ἀνδρῶν, 
μειδῆσαν δὲ ϑεῶν ἱερὸν γένος ἐβλάστησε. I 

Cf. Proclus in Plat. Polit. p. 884: Zdgvo, πολυτλήμων γένος — 
ἀνδρῶν φησί τις τὸν ἥλιον. ὑμνῶν. Proclus in Plat. Tim. 1 p. 
35 C: Φερόμενον Ó οὖν τὸν Φαέϑουτα σεερὶ γῆν: xai vQOztOV 
τινὰ δαιμονιώδη φλέγοντα ἐ ἐχείνους τοὺς τόπους οἷς ἂν πλησιάσῃ 
διὰ τοῦ τευρίου ῥεύματος ---- ἐθρήνουν αἱ Ἡλιάδες -- -- - -χαὶ 
ot ϑεολόγοι δὲ τὴν λιαχὴν τερόνοιαν «ai εἰς τὰ ϑνητὰ διὰ τῶν ᾿ 
δαχρύων σημαίνουσι: δάχρυα μὲν σέϑεν ἐστὶ τεολυτλήτων —— 
γένος ἀνδρῶν. ΠΝ 

231. ru 

Clemens Alex, Strom. V 257 B: Ἤδη δὲ χαὶ Ὅμηρος — 
φαίνεται Πατέρα χαὶ Υἱὸν διὰ τούτων, ὡς ἔτυχε μαντείας, 1 
εὐστίχου, λέγων" — — --- Kai πρὸ τούτου ᾿Ορφεὺς χατὰ τοῦ 
σεροχειμένου φερόμενος εἴρηχεν" 

Yté Διὸς μεγάλοιο, τεάτερ “Ιιὸς αἰγιόχοιο" 

238. 239. 

Clemens Alex. Strom. V p. 259 AB: Πάλιν ὅταν. dn 
(Orpheus): x 

-i9ígoc ἠδ᾽ ᾿Αἰδου, τεόντου γαίης τε τύραννε, 
ὃς βρονταῖς σείεις βριαρὸν δόμον Οὐλύμττοιο" 
δαίμονες ὃν φρίσσουσι, ϑεῶν δὲ δέδοιχεν ὅμιλος, 
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ᾧ Ἰηοῖραι τεείϑονται, ἀμιείλιχτοί reo ἐοῦσαι" 
ἄφϑιτε μητροττάτωρ, οὗ ϑυμῷ τειάντα δονεῖται * 5 
ὃς χινεῖς ἀνέμους, νεφέλῃσι δὲ τεάντα χαλύπτεις, - 
σερηστῆρσι σχίζων τελατὺν αἰϑέρα: σὴ μὲν ἐν ἄστροις 
τάξις, ἀναλλάχτοισιν ἐφημοσίνησι τρέχουσα" 
σῷ δὲ ϑρόνῳ τευρόεντι τεαρεστᾶσιν τεολύμοχϑοι 
ἄγγελοι, οἷσι μέμηλε, βροτοῖς ὡς στάντα τελεῖται. 10 
σὸν μὲν ἔαρ AduzreL νέον ἄνϑεσι ττορφυρέοισι, 
σὸς χειμὼν τνυχρῆσιν ἐτεερχόμενος veqiéAnot. 
σός τοτὲ βαχχευτὴς Βρόμιος διένειμεν ὀτεώρας. 

εἶτα ἐτειφέρει δητῶς τταντοχράτορα ὀνομάζων τὸν Sev 
ἄφϑιτον, ἀϑάνατον, δητὸν μόνον ἀϑανάτοισιν. 
ἐλϑέ, μέγιστε ϑεῶν πάντων, κρατερῇ σὺν ἀνάγχῃ, 
φριχτός, ἀήττητος, μέγας, ἄφϑιτος, ὃν στέφει αἰϑήρ. 

| διὰ μὲν τοῦ u ἡτροπάτωρ οὐ μόνον τὴν ἔχ μὴ ὄντων γένεσιν 
ἐμήνυσε, δέδωχε δὲ ἀφορμὰς τοῖς τὰς ττροβολὰς εἰσάγουσι, τάχα 
x«i σύζυγον νοῆσαι vov ϑεοῦ" σπαραφράζει δὲ ἐχείνας τὰς 7 7tQ0- 

φητιχὰς γραφάς, τήν τὲ Ἡσαΐου" Ἐγὼ στερεῶν βροντὴν χαὶ 
χτίζων τινεῖμα, οὗ αἱ χεῖρες τὴν στρατιὰν τοῖ οὐρανοῦ 
ἐθεμελίωσαν" xai τὴν διὰ -IMovoéog etc. 

XIX. OYZIK.. 

: 240. 
Suidas s. v. Τριτοττάτορες: 4Ζήμων ἐν τῇ Ατϑίδι φησὶν 

ἀνέμους εἶναι τοὺς Τριτοτεάτορας" Φιλόχορος δὲ τοὺς Τριτοττά- 
, , , ^ ^ ^ d M Vere) 

τρεις σ“τάντῶων γεγονέναι τερώτους" τὴν μὲν γὰρ Γῆν καὶ vov Πλιον, 
, e 42 , Li - - D. ma ? , 

φησίν, ov χαὶ ΑἸττόλλωνα τότε χαλεῖν, γονεῖς αὐτῶν ητείσταντο 
2; " 

οἱ τότε ἄνϑρωττοι, τοὺς δὲ ἐχ τούτων τρίτους τεατέρας. Φανόδη- 
TN € 7 €r , ? 4 - , / ' 

pog δὲ iv ἕχτῳ φησίν, ovi μόνοι “1ϑηναῖοι ϑύουσί τε xci 
Υ ᾽ -Ὁ- ς ci - 

εὔχονται αὑτοῖς vzttQ γενέσεως τεαίδων, ὁταν γαμεῖν μέλλωσιν. ἐν 

᾿ δὲ τῷ ᾿Ορφέως Φυσιχῷ ὀνομάζεσϑαι τοὺς Τριτοπάτορας ᾽Διαλ- 

Ἔν. 238, 8 ἐφημοσύναισι, 12 ψυχραῖσιν ἐπ. νεφέλαισι(ν) codd. corr 
ΠΑΡ ORbDdL.—- 19 σός Lobeck] ἅς. — βαχχευτής Jos. Scaliger] βαχχευτάς. 



: Ψ ΥΣΙΚΑ. 

κείδην χαὶ Πρωτοκλέα καὶ “Πρωτοχρέοντα ϑυρωροὺς κ χαὶ φύλα- 7" 
xac ὄντας τῶν ἀνέμων. ὃ δὲ τὸ ᾿ξηγητικὸν ποιήσας Οὐρανοῦ. 3 
χαὶ Γῆς φησιν αὐτοὺς εἶναι" ὀνόματα δὲ αὐτῶν Κόττον, Βριάρεων 

χαὶ Γύίγην. Cf. Photius: Τριτοτεάτωρ Τριτοπτάτρεις" οἵ μὲν | 
Jong / ν Δ ^ , , € ' 2 -- 29! 

ἀνέμους, Φιλόχορος δὲ vovg τερώτους &x Γῆς καὶ Ovoavov, ἀρξαν-- 

τας δὲ γενέσεως. ἐν δὲ τοῖς ᾿Ορφικοῖς ἀνέμων τεαῖδας. Et S 

Schol Mediol Od. «. 2: .4toÀov ἐμυϑεύσαντο εἶναι δεστεότην 
2 c ^ € - ^ 

ἀνέμων. ὁμοίως δὲ xai τὸν Αμαχλείδην xci Πρωτοχλῆ καὶ 
Πρωτοχρέοντα, ὡς φησιν ᾿Ορφεύς. 

241. 

Aristot. De anim. I 5 p. 485 B: Τοῦτο δὲ σεέστονϑε xal 6 
ἐν τοῖς ᾿Ὀρφιχοῖς ἔπεσι καλουμένοις λόγος" φησὶ γὰρ τὴν ψυχὴν 
ἐχ τοῦ ὅλου εἰσιέναι ἀνατινεόντων, φερομένην ὑτεὸ τῶν ἀνέμων. Ε 
Cf. Philoponum ad h. 1.:  Z/&youévotg εἶττεν, ἐσεειδὴ μὴ δοχεῖ — 
'0 E E Nx c r ^ δι ^ Lj Y - ' Ào ’ 

οφέως εἶναι τὰ ἔπτη, ὡς χαὶ αὐτὸς ἐν τῷ τεερὶ φιλοσοφίας 
ἡ 2 - , ὡς - ) , 
λέγει" αὐτοῦ μὲν γάρ εἰσι τὰ δόγματα, ταῦτα δέ φησιν Ovoua- 

- 3 - C c X2 - 

χριτον ἐν ézr&0L χατατεῖναι. λέγει οὖν ἐχεῖ Ovi ἢ ψυχὴ υὑτεὸ τῶν 
» - Uu - € - " 

ἀνέμων ἐχ τοῦ τταντὸς φερομένη αἀνατενεῖται ὑτεὸ τῶν ζῴων, 
ce ' e c / 7 ' , - , 2 Ἂς ru 5 : ; νυχῆς λέγει" ὥστε χαὶ οὗτος ὁ λόγος οὐ ττερὶ πτάσης ψυχῆς λέγει" οὐ γὰρ 

, 2 - Ἐκ M M 3* ἢ S» 
σεᾶντα ἀνατενεῖ τὰ &uUvya. — — — φασὶ δὲ atvivreod'at va ἕττη 

^ ^ E - 7 € ^ ? , ^ , hj ^ 

διὰ μὲν τῆς ἀνατενοῆς τὴν ἐπιτηδειότητα τοῦ δεξομένου τὴν ψυχὴν 
, TM € 2 ^ , ν᾿ Ν »ε 

σώματος, διότι ἢ ἀνατονοῇ καταψυχοῦσα τὸ éugvtov J&guo» &G 

συ μμετρίαν ἄγει, τοὺς δὲ ἀνέμους φασὶ δυνάμεις τινὰς σημαίνειν, 
E ὧν χατάγεται ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν ἐχ τῆς ὁλικῆς ἐνεργείας, 
ἣν ἐνεργεῖ τοῦ μεριχοῦ σώματος τούτου χαὶ τῆς γενέσεως ἀπτηλ- 
λαγμένη. Simplicius Comment. p. 72 ed. Hayduck: Ἔοιχε δὲ € 

^ 

᾿Ορφεὺς τὴν μὲν τῶν σωμάτων πρὸς ζωὴν ἐπιτηδειότητα ava- 

σεγοὴν χαλεῖν, τὰς δὲ δλιχὰς κινητιχας αἰτίας ἀνέμους, ὧν οὐχ ἂν 

σεοτε χωρὶς αἵ μεριχαὶ ψυχώσειαν τὰ ἐτειτήδεια σώματα. Tam- - 
blichus de anima ap. Stob. Ecl Phys. I 41. 38: Οἱ μὲν δὴ 
μίαν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ἀριϑμῷ τεϑέμενοι, σληϑύοντες δὲ αὐτὴν 
ἢ ὡς “Ἵμέλιος οἴεται σχέσεσι χαὶ χατατάξεσιν, ἢ ὡς οἱ ᾿Ορφιχοὶ 

1) Jig cobo: pro Πρωτοχλ. ex Schol. Med. ad Od. x. 2, Photio, "TTzetza, 
Etvm. M, Phavorino recepi. 
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oYZXIK A. 

᾿ λέγουσιν ἐπιτενοίαις͵ ἀτεὸ τῆς ὅλης, ἔπειτα ἀναχέοντες, ἀπὸ τοῦ 
ἡ ἐ ήϑους τῆς: ὅλης ἐτεὶ τς μίαν ψυ χὴν ἀπεοϑεμένης τὰς σχέσεις 
χαὶ τὰς εἰς ἕτερον κατατάξεις χαὶ ἀναλίοντες ἀπὸ τῆς εἰς τὰ 
Bore διαιρέσεως ἀττολυομένης τῆς τῶν μετασχόντων ἄπτο- 

- λήψεως, τηροῖσιν αὐτὴν ὅλην ππανταχοῦ τὴν αὐτὴν μίαν οὐσίαν 
L'. TE αὐτῇ διδόασι καϑ᾽ ἕν σεεπερασμένην. Iamblichus De anima 
E ap- Stob. Ecl.I 49, 92: τινὲς δὲ τῶν φυσιχῶν ------ -τὴν ψυχὴν ἀπὸ 
ΕΣ: τοῦ ἀναψύχεσϑαι ὑπὸ TOU ψυχροῦ ὠνομάσϑαι ἀποφαίνονται χαὶ 

ἅμα ἐστ᾽ ἀμφοτέρων [ἢ] τὸν ἀνατενεόμενον ἀέρα τϑυχὴν νομίζουσιν, 
ὥσστερ ᾿Αριστοτέλης μὲν ἐν τοῖς Ορφικοῖς ἔσεεσί quot λέγεσϑαι 
τὴν ψυχὴν εἰσιέναι ἐκ τοῦ ὅλου ἀναπενεόντων ἡμῶν φερομένη Y 

ὑπεὸ τῶν ἀνέμων. ἔοιχέ γε μὴν αὐτὸς ó ̓Ορφεὺς χωρὶς ὑπο- 
λαμβάνειν εἶναι καὶ μίαν τὴν ψυχήν, ἀφ᾽ ἧς πολλὰς μὲν εἶναι 

prece πολλὰς δὲ xai ἀμέσους ἐτειτενοίας χαϑήχειν Peri τὰς 

μεριστὰς ψυχὰς ἀττὸ τῆς ὕλης ψυχῆς. Cf Themistii Paraphrases 

1 Aristotelis librorum quae supersunt vol. II Ρ. 64 ed. Spengel: 

3 

y ^ 

Τοῦτο δὲ zézov9t χαὶ ὁ λόγος ὃ λεγόμενος ἐν τοῖς καλουμένοις 
» 
Ὀρφέως. ἔπεσι" φησὶ γὰρ τῆς τ"υχῆς μεταλαμβάνειν τὰ ζῷα 

σεαρὰ τὴν σερώτην ἀνατενοήν. 

εἴτι XX. Χρησμοί. 

ΕΣ E Ἂς 949. 

T2 
—- . fSehol ad Eurip. Alc. 965: Καὶ ποιητὴς χαὶ μάντις ἣν ὃ 
; ᾿Ορφεύς. Φιλόχορος ἐν στερώτῳ ττερὶ μαντιχῆς ἐχτίϑησιν αὐτοῦ 
E ποιήματα ἔχοντα οὕτως" 

Οὕτοι ἀριστερός εἰμι ϑεοτεροτείας ἀττοειττεῖν, 

ἀλλά μοι ἐν στήϑεσσιν ἀληϑεύουσι μέριμναι. 
E ὃ δὲ φυσικὸς Ἡράνλειτος εἶναι Ὄντως φησὶ σανίδας τινὰς 
E: Ὀρφέως γράφων. οὕτως" τὸ δὲ τοῦ Διονύσου χατεσχεύασται ἐπὶ 
-. "τῆς Θράκης ez Top. καλουμένου -díuov, ὅτεου δή τινας ἐν 

EU ἀναγραφὰς εἶναί φασιν. Οἵ. Clem. Alex. Strom. I 

Bn 242, 2 μέριμναι Cobet] μέλαινα. 



254 XXI. Incertae Sedis Fragment USE n 

Ρ. 400: ᾿Ορφέα Φιλόχορος μάντιν ἱστορεῖ one 
σεερὶ μαντιχῆς. 

XXL Incertae Sedis Fragmenta. : 

I. De aetatibus mundi et de saeculorum Ex 

243. - 

Lactantius Instit. I 13, 11: Orpheus qui temporibus eius | 
recentior fuit aperte Saturnum in terra et apud homines regnasse. 

eommemorat: xt 
Πρώτιστος μὲν ἄνασσεν ἐτειχϑονίων Κρόνος ἀνδρῶν, 
ἐκ δὲ Κρόνου γένετ᾽ αὗτις ἄναξ μέγας εὐρύοτεα Ζεύς. 

244. EDS 
Proclus in Hes. ἐχὴ v. 126: Ὅ ur ἜΘΗ: τοῦ ναι ὃ 

Ó 6 δὲ Helodoc τὸ ἀργυροῖν γένος πεοιξῖ ; dd Suuov. 

245. Lr 

Proclus Theol. Plat. V 10, 264: Τῶν δὲ ϑεολόγων τὸ ἀγήρω 
τῇ τάξει ταύτῃ (vj, Koovic) σεροσήχειν λεγόντων ὡς οἵ τὸ 
βάρ, βαροί φασι χαὶ ὃ τῶν Ἑλλήνων ϑεολόγος ᾿Ορφεύς (ne T 
γὰρ οὗτος ἀεὶ μελαίνας τὰς τοῦ Κρονίου τεροσώτεου ΠΣ 
μυστιχῶς λέγει καὶ μηδαμῶς γίγνεσϑαι τεολεάς) ϑαυμάζω x 
-- — (dehine exposita Platonis sententia de Saturni periodo E 
addit) ὃ δέ ye Ορφεὺς τὰ τούτοις ὅμοια περὶ τοῦ ϑεοῦ τούτου. 
διατάττεται" 

— — — ὑπὸ Ζηνὲ Κρονίωνι 
ἀϑάνατέν τ᾽ αἰῶνα λαχεῖν καϑαροῖο γενείου 
χαὶ διερὰς χαίτας εὐώδεας, οὐδέ τι τεάμτεαν 

γήραος ἡπεδανοῖο μιγήμεναι ἀνϑεὶ λευχῷ, 
ἀλλὰ σεερὶ χροτάφοισιν ἔχειν ἐριϑηλέα λάχνην. 

Fr. 245, 1 Versum mutlum Mullach verbis ἀλλὰ Κρόνον φάσκουσιν. 
supplevit. — 2 τ᾽ Düntzer addidit. — λαχεῖν Hermann] χαμεῖν. — 3 χαί 
et τι Gesner, πάμπαν Herwerden addidit. Verba διερὰς χαίτας, εὐώδεας 

οὐδὲ in eodice versum claudunt. — 4 γήραος Gesner addidit. — 5 ἀλλὰ 
π. χρ. ἔχειν add. Hermann, qui ἀλλ᾽ ante ἐριϑηλέᾳ delevit. ; 



255 Incertae Sedis Fragmenta. 

Cf. Proclus ad Hes. ex v. 113: Καὶ γὰρ τὸν Κρόνον ἀεὶ μελαί- 
vac ἔχειν τὰς ἐπεὶ τοῦ γενείου τρίχας φησὶν ᾿Ορφεύς: Πλάτων 
δὲ (Polit. p. 270 D sqq.) τοὺς ἐσεὶ τῆς Κρονίας ττερίοδου azro- 
βάλλειν φησὶ τὸ γῆρας καὶ ἀεὶ γίνεσϑαι νεωτέρους. 

240. 

"m Plutarchus Sympos. VIII 4, 2: Ὃ δὲ φοῖνιξ μαχρόβιόν ἐστιν 
- . ἐν τοῖς “μάλιστα τῶν φυτῶν, (e που χαὶ τὰ ᾿Ορφιχὰ ταῦτα 

μεμαρτύρηκε" ! 
ζῶον δ᾽ ἴσον ἀχροχόμοισι - 

φοινίχων ἔρνεσσι. 
ΝΟ 

241. 

Sextus Empir. adv. Mathem. Π 31 (et IX 15): Οἱ γὰρ 
. — γόμοι πόλεών εἰσι σύνδεσμοι, χαὶ ὡς ψυχὴ σώματος ἐχφϑαρέντος 
ο΄ φϑείρεται, οὕτω νόμων ἀναιρεϑέντων zal ai τεόλεις διόλλυνται" 
ο΄ κεαρὸ x«i ὃ ηἠϑολόγος ᾿Ορφεὺς τὸ ἀναγκαῖον αὐτῶν ὑτεοφαίνων 
ἢ φησίν" 

ἮΝ χρόνος, ἡνίχα φῶτες ἀτε᾽ ἀλλήλων βίον εἶχον 
σαρχοδαχῆ, χρείσσων δὲ τὸν ἥσσονα φῶτα δάιζε. 

μηδενὸς γὰρ ἐτειστατοῦντος νόμου, ἕχαστος ἐν χερσὶ τὸ δίχαιον εἶχε. 

248. E 

ΕΝ Servius ad Verg. Ecl. IV 10: Nigidius de dus 1. IV.: Qui- 
- dam deos et eorum genera temporibus et aetatibus dispescunt, 
- inter quos et Orpheus, primum regnum Saturni, deinde lovis, 

tum Neptuni, inde Plutonis; nonnulli etiam ut magi aiunt 

Apollinis fore regnum. In quo videndum, ne ardorem, sive illa 
 ecpyrosis appellanda est, dicant. 

249. 

x Censorinus de die natali c. l5, 11: Cuius (magni) anni 
— - hiemps summa est cataclysmos, quam nostri diluvionem vocant, 
- aestas autem ecpyrosis, quod est mundi incendium. Hunc 

-- Aristarchus putavit esse annorum vertentium IICCCCLXXXIIIL, 

Fr. 247, 2 1,6covc« Abel] ἥττονα. 

RATE E EN V CUTS TR MADE TNI CEU AP EUF ESPERAN S 



σ᾽. 

XDcccrxixmit Orpheus CXX, Cassandrus tricies sexies centum A 

milium. D. 

250. 

Plutarchus de def. Orac. c. XII: Kai ὃ Κλεόμβροτος" ἀχοίω 
A , ἢ ὦ 

ταῦτ᾽, ἔφη, ττολλῶν χαὶ ὁρῶ τὴν Στωιχὴν ἐχτεύρωσιν ὥσπερ τὰ 
€ , 12 E : 

Ἡραχλείτου «ci ᾿Ορφέως ἐτεινεμομένην £m, οὕτω ai τὰ Ἡσιόδου x 

χαὶ συνεξατεατῶσαν. 

2. Orphei Symbola. 

251. 252. 
- - 2 ^ * 

Clemens Alex. Strom. V p. 242: “λλὰα zat 4hovégtos ΟἿ 
Θρᾷξ ὃ γραμματιχὸς ἐν τῷ στερὶ τῆς ἐμφάσεως τοῦ σεερὶ τῶν | 
τροχίσχων συμβόλου φησὶ χατὰ λέξιν" ἐσήμαινον rs οὗ διὰ 

- A E 

λέξεως μόνον, ἀλλὰ χαὶ διὰ συμβόλων ἔνιοι τὰς zodiac: διὰ 
€ 

λέξεως μέν, ὡς ἔχει vd λεγόμενα “Ιελφιχὰ τεαραγγέλματα, τὸ 
2! M - * ͵ cr 1 

IMwóév ἄγαν καὶ τὸ Γνῶϑι σαυτὸν «ci và vovrotg ὁμοια" διὰ 
, ς c ^ € - m o5 - 

δὲ συμβόλων, ὡς 0 τε τροχὸς ὁ στρεφόμενος ἐν τοῖς τῶν Sev 
* ? ^ à m ^— w. 

τεμένεσιν, εἰλχυσμένος τταρὰ «Αἰγυπτίων: καὶ τὸ τῶν ϑαλλῶν 
- , - - ' ^ 3 ^ € , 

τῶν διδομένων τοῖς τεροσχυνοῦσι. φησὶ yao Ορφεὺς ὁ Θρᾷχιος " 
d meet Ἐν - - 3$ ^ » , 3 

Θαλλοῖς δ᾽ ica βροτοῖσιν ἐνὶ φρεσὶν ἔργα μέμηλεν. 
' , y ' 342 «* - 

οὐδὲν ἔχει μίαν αἶσαν imi χϑονός, ἀλλὰ χυχλεῖται 
, M e - S 32 (^ , 2 , ἊΝ , 

χεάντα ττέριξ" στῆναι δὲ χαϑ' ἕν μέρος ov ϑέὲμις ἔστιν, 
2442 »» ε » - 
ἀλλ᾽ ἔχει, ὡς ἤρξαντο, δρόμου μέρος ἰσον ἕκαστος. 
οἱ ϑαλλοὶ ἤτοι τῆς πρώτης τροφῆς σύμβολον ὑστάρχουσιν, 

94 c! 

ἢ ὅττως ἐτείστωνται ot ττολλοὶ τοὺς μὲν καρποὺς δι᾿ ὅλου ϑάλλειν /— 
χαὶ αὔξεσϑαι διαμένοντας ἐπὶ πελεῖστον: σφᾶς δὲ αὐτοὺς ὀλί- 

γον εἰληχέναι τὸν τῆς ζωῆς χρόνον" τούτου χάριν δίδοσθαι τοὺς : 
ϑαλλοὺς βούλονται" ἴσως δὲ χαὶ ἵνα ἐπίστωνται, ὅτι, ὡς οὗτοι 

3 εὖ χαίονται, οὕτω χαὶ τοὺς εἰς τοῦτον τὸν βίον ἥχοντας ταχέως, 
^ - ' » 

ἐχλιχεεῖν χαὶ πυρὸς ἔργον γενήσεσϑαι. χρησιμώτατον ἄρα T0 — 
τῆς συμβολιχῆς ἑρμηνείας εἶδος εἰς πολλά, χαὶ πρὸς τὴν 

ὀρϑὴν ϑεολογίαν συνεργοῦν, χαὶ πτρὸς εὐσέβειαν χαὶ τερὸς — 

Fr. 251, 1 ϑαλλοῖς Mullach| ϑαλλᾶν. — ἰσα Lobeck] ὅσσα. — pe PH. 
φρεσίν Lobeck] ] ἐπὶ χϑονός. — 2 ἐπὶ χϑονός Lobeck] ἐπὲ φρεσίν. 



"S Incertae Sedis Fragmenta. 251 

, , - , P ANN 3 ' , 2» t 
ἐτείδειξιν συνέσεως wai βραχυλογίας ἄσχησιν χαὶ σοφίας ἕνδειξιν. 

- “- - - - ς 

σοφοῦ γὰρ τὸ χρῆσϑαι τῇ συμβολιχῇ φράσει, δεξιῶς φησεν ὁ 
γραμματιχὸς “ίδυμος, x«i τὸ γνωρίσαι τὸ διὰ ταύτης δηλού- 

* € - 

μενον. χαὶ μὴν ἢ στοιχειωτιχὴ τῶν τσεαίδων διδασκαλία τὴν 
τῶν τεττάρων στοιχείων ττεριείληφεν ἑρμηνείαν. βέδυ μὲν γὰρ 

^ , A € M - ^ $3 , 

τοὺς Φρύγας τὸ τδωρ φησὶ χαλεῖν, χαϑὰ xci Ορφεὺς" 
2 M ' 

Καὶ βέδυ νυμφάων χαταλείβεται ἀγλαὸν ὕδωρ. 
253. 

b 2 2 , 

Clem. Alex. Strom. V p. 241 B: Τί Ó ; ovyi xai Ἐπιγένης 
- - 2 2 2 - 

ἐν τῷ ττερὶ τῆς Ορφέως :τοιήσεως τὰ ἰδιάζοντα παρ Ορφεῖ 
- ᾿] 

ἐχτιϑέμενος, φησί, χερχίσι χαμτευλόχρωσι) τοῖς ἀρότροις 
- HA ' 

μηνύεσϑαι, στήμοσι δὲ τοῖς αὔλαξι, μίτον δὲ τὸ orzéoua 
2 - R4 ν - 

ἀλληγορεῖσθαι" xai δάχρυα Διὸς τὸν 0ufoor δηλοῦν, Mot- 
3 - ^ , 

ρας τε «v τὰ μέρη τῆς σεμήνης, τριαχάδα χαὶ :τεντεχαιδεχά- 
᾿ b - 

τὴν x«i νουμηνίαν" διὸ xci λευχοστόλους αὑτὰς χαλεῖν τὸν 
3 , ^ γ , /, γ H M » ^ 

Ορφέα, φωτὸς ovcag μέρη. srajiv ἀνϑιον μὲν τὸ ἕαρ διὰ 
b M 2 M 

τὴν φύσιν, ἀργίδα δὲ τὴν νύχτα διὰ τὴν ἀνάτεαυσιν, xci 
, ^ , ^ E 2 ὦ , 3 , 

l'ogyo ytov τὴν σελήνην διὰ τὸ £V αὐτῇ πρρόσωστον, “ἡφροδίτην 
- , ,ὔ € 

δὲ τὸν χαιρόν, χαϑ' ον δεῖ στεείρειν, λέγεσϑαι σπταρὰ τῷ ϑεολόγῳ. 
- 2 M , 

τοιαῦτα xci ot Πυϑαγόρειοι ηνίσσοντο, Φερσεφόνης μὲν xvvag 
τοὺς τελανή Κρόνου δὲ δάχρυον τὴν 9 χλληγοροῦντες" c πλανήτας, Κρόνου δὲ δάχρυον τὴν ϑάλασσαν ἀλληγοροῦντες 

^ cr ^ [4 , c , 

χαὶ μυρία ἐτεὶ μυρίοις εὕροιμεν ἂν ὑπτό τε φιλοσόφων UrtÓ τε 
σεοιητῶν αἰνιγματωδῶς εἰρημένα. 

9. Fragmenta Miscellanea. 
254. 

) ^ 2.2 N - 
Plato Legg. II 669 D: Ποιηταὶ δ᾽ ἀνϑρώτπεινοι σφόδρα τὰ τοιαῦτα 

M - . Ἂν ἊΝ -- 

ἐμσελέκοντες χαὶ συγχυχῶντες ἀλόγως γέλωτ᾽ ἂν “ταρασχευαζοιεν 
- 7 c x 3 - c - Q^ 

τῶν ἀνϑρώττων ὕσους φησὶν Ορφεὺς λαχεῖν ὥραν τῆς τέριψιος. 3) 
255. 

- . 3 ^ - * 

Schol. Pind. Isthm. VIII 91: Ἐφιλονείχησαν Ποσειδῶν τε xai 
Ζεὺς πεερὶ -diy(vuo, ὅτε χαὶ μεταχαλεῖν δοχεῖ τὴν νῆσον Ποσειδῶν i$» P 1A FM , 

NEP , ' , , ) , 

χαϑα ἄλλοι τέ φασι χαὶ Πυϑαίνετος τεροσαγόμενος Ορφέα. 

y) χαμπυλύχοιεσι Lobeck ex Hesychio, — ?) ,,Orphei sententia huius modi 

— fuisse videtur: ὅσσοι 
ἥβης μέτρον ἵχοντο, λαάχον δέ vs τέρψιο: ὥρην Lobeck p. 948. 

- 11 
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Ineertae Sedis Fragmenta. Dt. 

256. 

Schol Pind. Pyth. III 96 (Schol Eurip. Ale. 1, Apollod. 
Bibl. III 10, 12): “Ζέγεται δὲ ὃ L4oxAwmióg χρυσῷ δελεασϑ εὶς. 
ἀναστῆσαι ἱἹπτεόλυτον τεϑνηχότα" οἱ δὲ Τυνδάρεων, ἕτεροι 
Κα“τανέα, οἱ δὲ Γλαῦχον, ot δὲ ᾿Ορφιχοὶ Ὑμέναιον. 

251. 

Schol. Apoll. Rhod. II 946: (Σινώτεη) ἐν δὲ τοῖς ᾿Ορφιχοῖς 
"Agsuc χαὶ «Αἰγίνης γενεαλογεῖται" χατὰ δέ τινας ᾿ρεως καὶ 
Παρνάσσης" κατ᾽ Εὔμηλον καὶ ᾿“ριστοτέλην σωττοῦ. 

258. 289, 

Schol. Apoll. Rhod. IIT 1: Τινὲς μὲν οὖν ὅτι εὑρέτις ὀρχήσεως 
ἐν τοῖς ᾿Ορφιχοῖς τεαραδέδοται ἡ Ἔρατω. --- --- — ὅτι δὲ ϑαλιῶν 

— —- il - 

εἰσι περοστάτιδες at Π]οῦσαι, ἐν τοῖς Ορφιχοῖς δεδήλωται" 
Οὐδέ τι λήϑονται Movoéov βροτοί: ov γὰρ ἔασι 
χοίρανοι, ἥσι μέμηλε χορὸς ϑαλίαι τ᾽ ἐρατειναί. 

200. 

Schol Apoll Rhod. HII 467: Πότνα ϑεὰ Περσηί] Τινὲς 
αὐτήν φασι óc εἶναι πταῖδα. ἐν δὲ τοῖς Ooquxoig “ἤμητρος 
γενεαλογεῖται * ᾿ 

Καὶ τότε δὴ “Εχάτην «oO τέχεν εὐττατέρειαν. 
Βανχυλίδης δὲ Νυχτός φησιν αὐτὴν ϑυγατέρα - Ἕχατα δᾳδο- 

φόρε, Νυχτὸς μεγαλοχόλσπεου ϑύγατερ. ἸΠουσαῖος δὲ ᾿ΑΙστερίας 
xai Jóc, Φερεκύδης δὲ ᾿Φρισταίου τοῦ Παίονος. Cf. fr. 216. 

261. ῖ 
Schol. Eurip. Hec. 3: Τὰ cepi τοῦ ὀνόματος τῆς Ἕχαβης 

διαφόρως ἱστόρηται. Φιλόχορος μὲν γὰρ ἐν τῷ περὶ τραγῳδιῶν 
συγγράφων Χοιρίλην αὐτήν φησι χαλεῖσϑαι, ἴσως δὲ διὰ τὸ 
σεολύτεαιδα γεγενῆσϑαι. 1 γὰρ χοῖρος ττολλὰ τίχτει καὶ ἐν τοῖς 
᾿Ὀρφικοῖς οἱ χοῖροι ἑκάβαι τεροσαγορεύονται" οἱ δὲ λοιτεοὶ τῷ E 

, 2 ^ De L 

κυρίῳ αὐτὴν ονόματι τεροσηγορευσαν. 

Fr. 259, 1 λήϑονται Ruhnken] λήγονται. — 2 5o: Abel] αἷσι. 



Ineertae Sedis. Fragmenta. 259 

262. 263. 
. 2 € 

Pausan. I 37, 4: (Athenis) Qrzoóóumrat δὲ χατὰ τὴν 600v 
^ 2 , , , ^ LI 28e* 2) , 

ναὸς ov μέγας, καλούμενος Κυαμίτου" σαφὲς δὲ οὐδὲν ἔχω λέγειν, 
εἴτε τερῶτος κυάμους ἔσττειρεν οὗτος, εἴτε τινὰ ἐπεφήμισαν 

- 3 - 2 

ἥρωα ὅτι τῶν χυάμων ἀνενεγχεῖν οὐχ ἔστι σφίσιν ἐς “ήμητρα 
^ c ce (v M ^ 2 - y ὟΝ ^ , 

τὴν δῦρεσιν. οστις δὲ ηδὴ τελετὴν Ἐλευσῖνι etÓev ἢ τὰ καλού- 
5 e i e . . 

μενα Ορφιχὰ ἐπεελέξατο οἶδεν ὁ λέγω. Cf. Didymus in Geo- 
- -ἢ 2 

pon. II 35: Πρῶτος δὲ ἀπέσχετο χυάμων 24uqueoaoc διὰ τὴν 
2 2 

δε ὀνείρων μαντείαν" φέρεται δὲ xai ᾿Ορφέως τοιάδε ἔπη" 
2 - 

“1ειλοί, τεάνδειλοι, χυάμων &zro χεῖρας ἔχεσϑε, 
χαὶ 

3 , , - , , 
ἰσόν τοι χίαμους τε φαγεῖν χεφαλάς τε τοχήων. 1) 

264. 

Clemens Alex. Strom. VI p. 263: ᾿Ορφέως τοίνυν ποιή- 
σαντος * 

Ὡς ov χύντερον ἦν καὶ ῥίγιον ἄλλο γυναιχός, 
Ὅμηρος ἄντιχρυς λέγει (Od. λ. 4217)" "Qe ovx αἰνότερον ai 
χύντερον ἄλλο γυναιχός. 

2695. 

Didymus Alex. de trinit. II 17, 1, p. 300: L4xovoréov zai 
στίχων τῶν σταρ Ἕλλησι uerQiav zc&Ql τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν 
σεατέρα συντάξεως τοῦ υἱοῦ λόγου χαὶ τοῦ πινεύματος δεξαμένων" 
— -- — ᾿ρφέως δὲ τοῦ ze! Ἕλλησι τερώτου ϑεολόγου" 

Πάντα γὰρ ἀϑανάτοιο ϑεοῦ μεγάλῃ Um ἀρωγῇ 
ἄνϑρωτστοι τελέουσι σοφῇ ὑτεὸ τενεύματος ὁρμῇ. 

206. 
-“ - e 

Pollux II 39: Τὸ ἔγχοιλον αὐτοῦ (τοῦ χρανίου) χορυφή,, ὃ 
- 2 - - 

x«i μεσόχρανον iv τοῖς Ορφιχοῖς ὀνομάζεται μέτροις. 

261. 

Servius in Verg. Aen. III 98: (Et nati natorum et qui na- 
scentur ab illis): Sane hie versus Homeri est [ITl. Y 3:18: Καὶ 

') Alii priorem versum. Empedocli, posteriorem Pythagorae tribuunt. 

11: 



voc t P DE 
Incertae Sedis ATERUTATS ; 

σταῖδες τεαίδων, τοί χεν μετότεισϑε ΠΌΣΟΝ ΟΣ quem et ipse de E) : E 

Orpheo sustulit, item Orpheus de oraculo Apollinis Hyperborei. Ξε ; 

208. 

Servius ad Verg. Georg. I ὃ: Nam sicut Orpheus docet 
Acheloum generahter propter antiquitatem fluminis omnem 
aquam veteres vocabant. 

269. 

Servius ad Verg. Georg. Il 339: Atheniensibus morbus 
immissus est talis, ut eorum virgines furore quodam compelle- 
rentur ad laqueum.  hesponditque oraculum sedari posse pesti- 
lentiam illam, si Erigones et Icari cadavera requirerentur, quae 
cum diu quaesita nusquam invenirentur, ad ostendendam suam 

devotionem. Athenienses ut etiam in alieno ea quaerere videren- 
tur elemento, suspenderunt de arboribus funem, ad quem se 
tenentes homines hac atque illac agitabantur, ut quasi etiam 
per aérem illorum cadavera quaerere viderentur. Sed cum inde 
plerique caderent, inventum est, ut formas vel personas ad oris sui | 
similitudinem facerent et'eas pro se moverent, unde et oscilla 
dicta sunt, quod in his eillerentur id est moverentur ora. — — 

Ali dicunt oscila membra esse virilia de floribus facta, quae 
suspendebantur per intercolumnia ita, ut in ea homines acceptis 
clausis personis impingerent et ea ore cillerent, id est moverent. 

ad risum populo commovendum. Et hoc in Orpheo lectum 
est. Prudentioribus tamen aliud placet, qui dicunt sacra Liberi 
Patris ad purgationem animae pertinere; omnis autem purgatio 
aut per aquam fit aut per ignem aut per aérem. 

210. 

Hieronymus adv. lovin. II p. 206: Orpheus in carmine suo 
esum carnium detestatur. 

91i. 

Fulgentius Myth. III 7: Quod venae, quae in talo sunt, ad 
renum femorum atque virium rationem pertineant — Nam 

et Orpheus illum esse principalem libidinis indicat locum. 
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Cf. Mythogr. Vatic. III 11, 24 ed. Bode: Unde et aliquae venae 
usque ad pollicem tendunt, et Orpheus in talo esse principalem 
libidinis indicat locum. 

212. 

Proclus in Plat. Tim. III 158 E: “Τὸ χαὲ οἱ ϑεολόγοι 
τὴν μὲν εἰς ᾿“σχληστιὸν ἀναφέρουσιν ὑγείαν τὴν ἰατριχὴν τεᾶσαν 
τῶν παρὰ φύσιν, εἴτε ἀεὶ τὸ παρὰ φύσιν ἀναστέλλουσαν εἴτε 
ποτέ, τὴν δὲ πρὸ ̓ ΑΔσχλησειοῦ γεννῶσι τῇ δημιουργίᾳ συνυφεστῶ- 
σαν τῶν πραγμάτων, ἣν. παράγουσιν αἀτεὸ Πειϑοῦς καὶ Ἔρωτος, 

διότι τὸ πᾶν ἐκ νοῦ xci ἀνάγκης ἐστίν. 

: 218. 
Proclus in Plat. Theol VIS. 37: Πρῶτον δὴ τοῦτο χατα- 

γοήσωμεν ὅπεως xci αὐτὸς (6 Πλάτων) ὥσττερ ᾿Ορφεὺς τὸν ἥλιον 
εἰς ταὐτόν σπτως ἄγει τῷ ΑἌἽ1πόλλωνι καὶ ὡς τὴν κοινωνίαν τερε- 
σβεύει " ἐχεῖνος μὲν γὰρ διαρρήδην λέγει xai διὰ πάσης τῆς 
στοιήσεως, ὃ δὲ ᾿4ϑηναῖος ξένος... 

214. 
IX Proclus in Plat. Crat. p. 102: H ier: γὰρ (Περσεφόνη) 
ἑνάς ἐστι τῆς μέσης τριάδος τῶν ἀρχῶν καὶ ζῳογονιχὰς προβέ- 
βληται δυνάμεις ἀφ᾽ ἑαυτῆς" ὃ δὲ (Amb) τὰς ἡλιαχὰς ἀρχὰς 
εἰς μίαν ἕνωσιν ἐσειστρέφει, κατέχων τὴν τρίπττερον ἀρχὴν ὡς τὲ 
Àóytóv φησι. προσεχῆ δὲ τὴν ὑπόστασιν ἔλαχον αἱ ἡλιαχαὶ ἀρχαὲ 
μετὰ τὰς ζῳογονιχάς διὸ χαὶ zag ᾿Ορφεῖ ἢ “Ιημήτηρ ἐγχειρί- 
ζουσα τῇ Κόρη τὴν βασιλείαν φησίν" 

«Αὐτὰρ ᾿“΄πόλλωνος) ϑαλερὸν λέχος εἰσαναβᾶσα 
τέξεαι ἀγλαὰ τέχνα ππιριφλεγέϑοντα σεροσώττοις. 

τ ἢ Hunc Apollinem Ἀπόλλωνα χϑόνιον esse suspicatur Ricardus Foerster 
collato Proclo ad Plat. Tim. IV 282 D: Πάντων γὰρ τῶν ἐν Οὐρανῷ 
ϑεῶν πρόοδοι γεγόνασιν εἰς τὴν γῆν xal ἀποπερατώσεις. καὶ ἔστιν ἐν 
αὐτῇ πώντα χϑονίως, ὅσα ἐν οὐρανῷ οἰρανίως" εἰκότως. καὶ γὰρ ἣ 
νοερὰ γηπάσας ὑποδέχεται τὰς πατριχὰς τοῦ οὐρανοῦ δυνάμεις καὶ 
ἔχει πάντα γεννητικῶς. οὕτως οὖν καὶ Διόνυσον χϑόνιον ἐροῦμεν χαὶ 
Ἀπόλλωνα χϑόνιον, ὃς καὶ ὕδατα μαντικὰ πολλαχοῦ τῆς γῆς ἀναδίδωσι 
«ul στόμια προφητεύοντα τὸ μέλλον" ἄλλους δὲ τόπους αὐτῆς καϑαρ- 
τιχοὺς ἢ κριτιχοὺς ἢ ἰατρικοὺς ἀποτελοῦσιν Gi εἰς αὐτὴν καϑήχουσαι 
παιώνιοι καὶ χριτικαὶ δυνάμεις. 



MP 

215. 

Hermias in Plat. Phaedr, p. 105: Οὐδένα γὰρ ἐνθουσιασμὸν 
᾽ - - € - - 

ἄνευ τῆς ἐρωτιχῆς ἐχειτενοίας συμβαίνει γίνεσϑαι. ὁρᾷς, muc 

᾿Ορφεὺς σεάσας ἐτειτηδεύσας φαίνεται, ὡς δεομένας χαὶ ἐχομένας 
ἀλλήλων; τελεστιχώτατον μὲν γὰρ αὐτὸν χαὶ μαντιχώτατον 

σεαρειλήφαμεν, xci ὑπὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος χινούμενον, ἔτι 
σποιητιχώτατον, ὃν γε δι αὐτὸ τοῦτο xai Καλλιόπης υἱὸν 
γενέσϑαι φασίν. ἐρωτιχώτατός τέ ἐστιν, ὡς αὐτὸς λέγων φαίνεται 

Ν ^ - ' , » κ» ^ - 3 ^ ' 
σερος vov ΠΠουσαῖον xat ττροτείνων αὐτῷ va ϑεῖα ἀγαϑα wc 

- t 

τελειῶν αὐτόν. 
- 

216. 

Syrianus in Aristot. Metaph. II p. 859b: Χρόνον δὲ xai 
᾿Ορφεὺς τὸ πρῶτον ἐχάλει" ὃ δὲ 0gxov μὲν τὸ τερῶτον ὡς ἕρχος 
xai φρουρὰν τῶν ἄλλων, τὴν δὲ ἀττ᾽ αὐτοῦ τεροϊοῦσαν εἰς τὰς 
δίο τῶν ὅλων ἀρχὰς τελειότητα τὴν μετροῦσαν αὐτῶν τὰς δυνά- 
μεις xci τὰς ἐπειχρατείας τελείωσιν ὠνόμασε χρόνον, ὡς εἰ, ἔλεγε 
τὴν ἀττὸ τοῦ χρόνου τελείωσιν. 

211. 

Simplicius in Aristot. Phys. Auscult. II 4, 5: Καὶ τεαρ᾽ 
᾿Ορφεῖ δὲ μνήμης τετύχηκε (ἡ Τύχη). 

218. 
Damascius Quaest. de primis principiis p. 289: Ὁ Ζεὺς τοὺς 

^ D I d - , ^ ͵ * A; MEN - € - 
σεολλοὺς ἀφ᾽ ξαυτοῦ σπεταράγων χατὰ μέρη ϑεοὺς ἐπεὶ τῷ ολοτελεῖ 

- ^ * ^ «ς , 

μερισμῷ τὴν μεριστιχὴν δὁλότητα τεαρήγαγε καὶ τοὺς ὑττὸ ταύτῃ 
^ , , 2^ o e ^ ^ - € ^ 

zt0ÀÀovg τεταγμένους ϑεοίς. ἢ οὐχὶ καὶ vovg Τιτᾶνας ὁ Ζευς 
ἘΝ ὁ , - ) , , ^ ME. M , 

ἐγέννησεν ἐν τῷ οἰχείῳ διαχόσμῳ κατὰ τὴν Ορφιχὴν τεαράδοσιν; 

219, 

Orion Etym. p. 163, 28: Χεῖρες ἀτεὸ τῆς χρήσεως, ὡσανεὶ 
3 - , 

χρήσιες οὖσαι ἢ χρεῖαι" οὐδεμία γὰρ τέχνη τεροχότετει δίχα 
χειρῶν. ᾿Ορφεύς" 

Χειρῶν ὀλλυμένων ἔρρει τεολύεργος didit. 

Fr.279,1 ἔρρεν πολυεργὸς Orion. ἔρρει πολύμητιν ᾿Αϑήνην Cedrenus 
Hist Comp. I p. 144. 



died ἔρρει cre goto 
280. 

: τῷ τέρας Fr t τοῖς δ᾽ ὄμμασιν οὐδὲν δρῶμεν]. 3) 
1 γὰρ κατεκρίϑημεν χαὶ τὸ βλέπειν ἡμῖν οὐχ ἀντιχρὺς 
oteticon ὅτι χωρὶς τοῦ φωτὸς ἡμῖν τὸ δρᾶν ovx ἐδόϑη. 

28]. 
- Stobaeus Flor. LXXIX, 28: ᾿Ορφέως" 

. Ζεὺς δ᾽ ἐφορᾷ γονέων ὑπόσοι τίουσι ϑέμιστας, 
ηὸ᾽ ὅσοι ovx ἀλέγουσιν, ἀναιδέα ϑυμὸν ἔχοντες. 
χαὶ τοῖς μὲν πρόφρων τὲ χαὶ ἤπιος ἐσθλὰ δίδωσι, 
τοῖς δὲ χαχὰ φρονέων γεμεσίζεται ἐμμενὲς αἰεί" 
δειναὶ γὰρ κατὰ γαῖαν Ἐρινύες εἰσὶ τοχήων. 

τ : 282. : 
— . Lutatius Placidus ad Stat. Theb. IV 516: luxta picturam 
illam veterem in qua haec tormenta descripta sunt et ascensio 

jd ad. deum, dicit deum Demogorgona summum, cuius nomen scire 
. mon licet. Infiniti autem philosophorum magorum, Persae etiam 
M Be re vera esse praeter hos deos cognitos, qui coluntur 

in templis, alium principem et maxime deum ceterorum numinum 
.. orüinatorem, de cuius genere sint soli sol et luna; ceteri vero - 

qui circumferuntur astra nominantur, quae eius clarescunt — — 

" spiritu, maximis in hoc auctoribus Pythagora et Platone et 
. ipso Tagete convenientibus. — Sed cum magi vellent virtutis - 

eius ut putabant sese comprehendere singulas appellationes, 
has per naturarum potestates abusivo modo designarunt et quasi 

, 
᾿ 
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plurimorum numinum nobilitate deum er Ἔρις sunt 2. 
quasi ab affectu rei cuiusque ductis vocabulis. Sicut Orpheus - τ 
fecit οὖ Moyses Dei summi antistes et Esaias et his similes. P 

283. 284. 3 
Tzetzes Exeg. in ἘΠ p. 36: Ἐὑρίσχω γὰρ αὐτὸν (Ὅμηρον) x 

ἃ μέν τινα τῶν ᾿Ορφέως ἐπεῶν χαϑ' ὁλοχληρίαν σερὸς τὴν αὑτοῦ 

μετοχετεύσαντα σπτοίησιν, ἕτερα δὲ ττάλιν xa9^ ἡμίσειαν παρα- ὁ — 
σττάσαντα, ἔστι δ᾽ ἃ χαὶ μεταφράσαντα, ἢ «ai ἄλλην ἄλλως — 

J J c M S ^ ' ^ 
μεταστρένψαντα ττοίησιν, ὡς τὸ — --- — stgog δὲ xoi τὸ DU 

2 - , 2 ν 3 

ἕχτῃ ἐν ηριγενεῖ, δοδοδαχτύλῳ, ἀργυροτεέζη e 
— — -- ὁμοίως δὲ «ai τὸ 

Ζεὺς Κρονίδης βασιλεὺς ὑιυίζυγος αἰϑέρι ναίων. 2 

285. n 
Tzetzes Exeg. ià Il. p. 127: 0 “παλαιὸς γὰρ ᾿θρφεὺς ——— 0 

ἐν ταῖς ἑαυτοῦ “Ιωδεκαετηρίσιν οὐ νήδυμόν φήσιν, ἀλλὰ ἤδυμον, 
λέγων οὑτωσί: Ὧδε γὰρ ἂν uiuvos ... καὶ ἀλλαχοῦ τεάλιν 

φησίν" | yi 

Οὐδέ μ᾽ ἐᾷ γλυκὺν ὕσενον zi βλεφάροισιν ἰαύειν, 
c , ς ἐάν, ὑπο στα FD 3 9537 e 
ἱστάμενος απταλοῖς ἐν ὀνείρασι τεᾶσαν ἂν Ogg. :3 

τὸ δὲ γλυχὺς ταὐτὸν τῷ ἥδυμος. & xai τὸν “Ὅμηρον δὲ ἐξετάσεις, 
ἥδυμον εὕρῃς γράφοντα χαὶ οὐ νήδυμον. : e 

286. XE 
Tzetzes ad Lycophr. v. 143: Πλευρῶν γὰρ πόλις Πελοττον- 

γήσου xci Θεράτενη ὁμοίως" ὅϑεν ᾿Ορφεὺς χαὶ Τρυφιόδωρος 
Θερατεναίαν χαλοῖσι τὴν “Ἑλένην, οὗτος δὲ 0 “υχόφρων Πλευρω- 
νίαν, ὃ δὲ “Ὅμηρος ᾿Αργείαν. : 

281. 
Pselli scholia in Greg. Naz. ab Jacobo Bill in sermonem 

latinum conversa, Or. XLII, p. 1131 C. ed. Coloniensis a. 1690: — — 
Si Orpheo credimus et Platonicis et Lycio philosopho — — — — 
natura dei ars quaedam est. 

Fr. 283, 1 ἔχτη ἐνήριγεν εἰροδοδακτύλω ἀργυροπέζη cod. « 
Fr. 385,1 οὐδέ μ᾽ ἐᾷ λιγὺν (γλυκὺν Mullacb) ὕπνον Lobeck] ὕπνον Dg. d 

οὐκ ἐᾷ με λιγύν. — 2 ἐν Lobeck addidit. — ὀνείρασι πᾶσαν ἀν᾽ Lobeck] 
ὀνείρασιν ἄν πᾶσαν. 
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288. 

Cramer Anecdd. Oxonn.I p. 39, 14. (Etym. Gud. p. 82): Ὃ 
St0hóyog!) εἰς τὰ ἔστη" 

Καὶ γὰρ ἀγοῦ τείτετοντος ὅλος στρατὸς ἐς χϑόνα στίτετει. 

6. Fragmenta dubia aut falso inter Orphica relata. 

289. 
-— ΄ " - 2 ^ 

Gregorius Naz. in lulian. Or. ΠῚ p. 104: Ορφεὺς παρίτω 
μετὰ τῆς χιϑάρας xai τῆς τεάντα ἑλκούσης qnc, ἐτειβρειιέτω 
du τὰ μεγάλα καὶ ὑπερφυῆ τῆς ϑεολογίας δήματα καὶ νοήματα" 

Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε ϑεῶν, εἰλυμένε κότερῳ, 
[2 , c c ce c , e» , - 
Occ τὲ μηλείη ocn τὲ ἵπττων 001 τὲ ἡμιόνων, ἵν εντεῦϑεν, 
- - - - " , - 

οἶμαι, δειχϑῇῆ τὸ ζῳογόνον τοῦ ϑεοῦ xci φερέσβιον. Cf. Philostr. 
B 2 ' - - 

Heroic. 3, 39: Ὀρφέα δὲ ἐν πολλοῖς τῶν κατὰ ϑεολογίαν 
€ - - - 2 - - 

τσεερῆρε (Protesilaus), ἸΠουσαῖον δ᾽ ἐν φδαῖς χρησμῶν, χαὶ 
μὴν χαὶ Παμφὼ σοφῶς μὲν ἐνθυμηϑέντος, ὅτι Ζεὺς εἴη τὸ 

ζῳογονοῦν καὶ δι᾿ οὗ ἀνίσταται τὰ ἐχ τῆς γῆς πάντα, εὐηϑέστερον 
δὲ χρησαμένου τῷ λόγῳ xai καταβεβλημένα ἔπη ἐς τὸν Δία 
» - ^ , 

σαντος (ἔστι γὰρ τὰ τοῦ Παμφὼ ἔττη" 3) 

Ζεῦ κύδιστε, μέ) στε ϑεῶν, εἰλυμένε κόπρῳ 
μηλείη τε καὶ Ἱπετεείῃ χαὶ ἡμιονείη) 

E uet -J E , , , , m ^ 3 e 
τὸν μηῆρον o “ρωτεσίλεως φησιν ἐπτάξιον τοῦ Ζιὸς σαι ὕμνον 

v3 ^ , , 

Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε, κελαινεφές, αἰϑέρι ναίων, 
€ 2 - * e ^ ^ , Ὕ r , A 3— 

ὡς οἰχοῦντος μὲν αὐτοῦ τὸ χαϑαρώτατον, ἐργαζομένου δὲ ἕμβια 
€ - (5 * - 

TG ὑπὸ τῷ αἰϑέρι. xai τὰς μάχας δὲ δπτέσαι Ποσειδῶνι μὲν 
7 - ' - H χερὸς ΑἸπόλλω, «roi δὲ πρὸς ᾿ Ἑρμῆν ἐγένοντο, wai ὡς ἐμά- 
P —- -29f v £C -- ὦ - ^ 

yovro ἡ 249q«và τῷ “ρει xai 0 Hqaiovog τῷ ὕδατι, ταῦτα τὸν 
P] - -€ 

᾿Ορφέως τρόστον τεεφιλοσοφῆσϑαι τῷ ᾿Ομήρῳ φησί. 

) Orpheus an Gregorius Nazianzenus? Ceterum ἐς Abel pro εἰς. 
?) Pamphi esse hos versus hodie viri docti consentiunt. 
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290. 

Gregorius Naz. in lulian. Or. III p. 104: ᾿Ορφεὺς τεαρίτω 
— — xai μηδὲ τῆς ἄλλης φειδέσϑω μεγαληγορίας" 1) 

Ὡς εἰποῦσα ϑεὰ δοιοὺς ἀνεσύρατο μηρούς, 
ἵνα τελέσῃ τοὺς ἐραστάς, ἃ xai νῦν ἔτι τελεῖ τοῖς σχήμασιν. Cf. 
Nonnus Abbas ad h.1.: Τούτου τοῦ Ὀρφέως ἔνια ἔπη παρατίϑησιν. 
ὃ ϑεῖος T| φηγόριος, & εἰσι τεερὶ τοῦ Διὸς εἰρημένα χαὶ τῆς 

“ήμητρος" τοῦ δὲ στερὶ τῆς “Ζήμητρος ἔπους ὃ vovg ἐστιν οὗτος" 
ὅτι ἐτταιρομένη ἢ ϑεὰ τοὺς ἑαυτῆς μηροὺς ἀνεσύρατο. 

291. 

Proclus in Plat. Tim. II 137 €: Οὕτω δὲ χαὶ τὰ λόγια 
τὸν μέγιστον τοῦτον ϑεὸν ττηγὴν ττηγῶν τεροσαγορεύει xci μόνον 
ἀπιογεννῆσαι τὰ πάντα φησίν" 

Ἔνϑεν ἄδην ϑρώσχει γένεσις τεολυττοικίλου ὕλης, 
ἔνϑεν συρόμενος τερηστήρ, ἀμυδᾳοῦ τευρὸς ἄνϑος, 
χόσμων ἐνθρώσχων χοιλώμασι" ττάντα γὰρ ἔνϑεν 
ἄρχεται ἐς τὸ χάτω τείνειν ἀχτῖνας ἀγητᾶς. 

292. 

Proclus ad Hes. «y v. 126: Τὸ ἀργύρεον ἔνιοι τῇ γῆ 
οἰχειοῦσι λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς ΤΠεγάλοις "Ἔργοις τὸ ἀργύριον 
τῆς Γῆς γενεαλογεῖ. 3). 

298. 

Proclus in Plat. Polit. p. 380: Οἱ ϑεοὶ τεολλὰς ἑαυτῶν 
σεροτείνουσι μορφάς, ττολλὰ δὲ σχήματα ἐξαλλάττοντες φαίνονται. 
— — — xai ταῦτα χαὶ ἢ ϑεοτταράδοτος μυσταγωγία “ταραδί-. 
δωσι. ταῦτα γάρ φησιν ἐτειφωνήίσασα" ὶ 

!) Memoria lapsus primum versum frag. 212, ut videtur, citare voluit. 
Nonno fides habenda non est. 

Fr. 291, 1 ἄδην Gesner] ἄρδην; — ἔνϑεν ἀποθρώσχει est apud 
Damascium, recte, puto. — 2 ἀμυδροῦ Gesner] duvógoto. — 4 ἐς Abel] eic. 

?) Lobeck Orphei nomen subintellegendum putat, alii hoc XOViR EAE 
Hesiodeis annumerant (est fr. 207 ed. Rzach). 
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1 3 3 a 
Πῦρ ἴχελον σχιρτηδὸν £x ἠέρος οἶδμα τιταῖνον, 
^ - b L4 * 

ἢ καὶ τεῦρ ἀτύττωτον, ὅϑεν φαναὶ τεροϑέουσιν, 
2^ - 3 * € m m 

ἢ φῶς πελούσιον ἀμφὶ γίην διζαῖον ἑλιχϑέν, 
7 ^ ^ oc , - ^ , 3 , 

ἀλλὰ καὶ ἵσισπτον ἐδεῖν φωτὸς τελέον ἀστράτετοντα, 
»^ - - , 

ἢ xai παῖδα ϑοοῖς νώτοις ἐττοχούμενον ἵτεπτου 5 
2^ - » 

ἔμσευρον ἢ χρυσῷ πετευχασμένον ἢ τεάλε γυμνὸν 
* , € - * , 

ἢ x«i vobevovra xai ἑστηῶτ ἐτεὶ νώτοις. 

291. 295. 

Proclus in Plat. Tim. II 124 D: Οὕτω δὲ καὶ ἡ S&0z«oa- 
dorog ϑεολογία φησὶ συμττετεληρῶσϑαι τὸν χόσμον ἔχ τῶνδε 
τῶν τριῶν. λέγει γοῦν ἡ ψυχὴ περὶ vot Διὸς ἐπέκεινα τοῦ 
δημιουργήσαντος τὸ τεᾶν" 

Mera δὴ ττατριχὰς διανοίας 
ψυχὴ ἐγὼ ναίω, ϑέρμῃ ψιυχοῖσα τὰ “τάντα. 

χατέϑετο γάρ" 
Νοῖν μὲν ἐνὶ ψυχῇ, ψυχὴν δ᾽ ἐνὶ σώματι ἀργῷ 
ἡμῖν ἐγχατέϑηκε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 

€f. Proclus in Plat. Tim. Π 97 B: Κατέϑετο yop: νοῦν 
μὲν ἐν ψυχῆ, ἐν ἤματι δὲ ἡμέας ἐγκατέϑηγχε τεατὴρ 
ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. τοῦτο δὲ τὸ ϑαῦμα παρὰ τοῖς Ἕλλησι 
περὶ τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς δημιουργοῦ τεϑρυλλημένον. εἰ δὲ ταῦτα 
ὁμοφώνως λέγεται τῷ Τιμαίῳ καὶ τοῖς λογίοις, πηγαῖός ἐστιν 
οὗτος δημιουργός, φαῖεν ἂν οἱ ἐκ τῆς ϑεοπεαραδότου ϑεολογίας 
ὁρμώμενοι, χατὰ τὰς ἰδέας x αὐτὸς δημιουργῶν τὸν ὅλον. 

χόσμον χαὶ ὡς ἕνα xci ὡς πολλοὺς καὶ ὡς χαϑ᾽ ὅλα διηρημένον 

x«i ὡς κατὰ μέρη, xci εἷς ὑπό τε Πλάτωνος καὶ ᾿Ορφέως xci 
τῶν λογίων ποιητὴς xci πατὴρ ὑμνεῖται τοῦ ππαντός, σπτατὴρ 
ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, γεννῶν μὲν τὰ τελήϑη τῶν ϑεῶν, ψυχὲς 
δὲ πέμττων εἰς γενέσεις ἀνδρῶν, ὡς καὶ τοῦτό φησιν ὃ Τίμαιος. 

Fr. 293, 1 σχιρτητῇῃ et ἴϑμα coni. Lobeck. — 2 φωναί coni. Lobeck. — 
3 ἀμφὶ γύην Hermann] ἀμφιγύην, Lobeck ἀμφιχύδην coni. — ῥοιζαῖον 
Lobeck. — 5 ϑοοῖς Gesner] ϑεοῖς. — 6 ἔμπυρον Gesner] ἔλπυρον. — 

Fr. 295, 2 ἡμῖν Mullach] ἡμέας (ἡμῶν). 

EZ" ud , - 
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296. 297. 298. TE 

Proclus in Plat. Tim. 1 4 D: Τοιαύτη δὲ οὖσα προελήλυ- 
ϑὲεν ὑπὸ τῆς ζῳογόνου ϑεᾶς" ^ 

Νώτοις δ᾽ ἀμφὶ “ϑεᾶς φίσις Zirlsrüc ἠώρηται.") 
ἀφ᾽ ἧς σεᾶσα ζωὴ. πρόεισιν ἣ τε γοερὰ χαὶ ἡ ἀχώριστος 
τῶν διοικουμένων, ἐξηρτὴμ vi δ᾽ ἐχεῖϑεν xal ἀπῃωρημένη φοιτᾷ 
διὰ πάντων ἀχωλύτως χαὶ πάντα ἐμτσεγεῖ, δι᾿ ἣν τὰ ἀψυχότατα : 
ψυχῆς μετέχει, τινός, χαὶ τὰ φϑειρόμενα μένει διαιωνίως ἐν τῷ 
κόσμῳ, ταῖς ἐν αὐτῇ τῶν εἰδῶν αἰτίαις συνεχόμενα" 

ἄρχει δ᾽ αὖ φύσις ἀχαμάτη χόσμων τε καὶ ἔργων, 
φησὶ τὸ λόγιον, 

3 M PA , , 2; , 

Οὐρανὸς ogoa ϑέη δρόμον ἀΐδιον χατασύρων, 
καὶ τὰ ἕξῆς. 

290. 

Proclus in Plat. Tim. V 336 A: ^0 γὰρ εἶ7εε περὶ τῆς 
μονάδος τῶν νέων ϑεῶν ᾿Ορφεύς" Κραῖνε μὲν οὖν Ζεὺς σεάντα 
πατήρ, "Βάκχος δ᾽ ἐπέχραινε, τοῦτο χαὶ σεερὶ τῶν γέων ϑεῶν 
ῥητέον, ὅτι δὴ τὴν δημιουργίαν. ἐχειτελοῦσι τοῦ πατρύς, ἣν ἐχεῖ- 
γος αὐτῷ τῷ νοεῖν ὑστέστησεν, ὥσττερ δή φησι χαὶ τὸ λόμονν ? 

Ταῦτα πατὴρ ἐνόησε, ϑροτὸς δέ οἱ ἐψύχωτο, τον 
«ai τεέπλασται οὖν τὰ Sii χαὶ ἐψύχωται χατ αὐτὴν μόνην. E. 
τὴν δημιουργικὴν γόησιν- οἱ δὲ νέοι ϑεοὶ τὴν Said ἐχείνου 
ποίησιν ἐκφαίνουσι διὰ τῆς ἑαυτῶν ἐκφανοῦς δημιουργίας, 
σεληρούμενοι τῆς δημιουργικῆς μονάδος. 

900. 

Proclus in Plat. Tim. II 65. B: Ἐπὶ δὲ ταύταις ἢ ἐμπτέλασις. * 1 
(οὕτω γὰρ αὐτὴν χαλεῖ τὸ TRUE 

Τῷ σευ οἱ γὰρ o ἐμπτελάσας. ϑεόϑεν qoc ἕξει) 

μετουσίαν τοῦ τῶν ϑεῶν φωτός. 

1 ,Hune ut arbitror, praecessit, versus a Plethone p. 30 cum ipis ics. 
pretatione prolatus: “αιῇς ἐν λαγόσιν χοινῆς ἀρετῆς πέλε πηγή-" Lo- P. 
beck I p. 225 sq. e 
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301. 

Proclus in Plat. Tim. Il 65 D: Kai xor ἀδιαλείτετως 
ἔχεσϑαι τῆς σπτερὶ τὸ ϑεῖον ϑρησχείας" 
“ΖἜηϑύνοντι γὰρ βροτῷ χραιτενοὶ μάχαρες τελέϑουσι. 

802. 808. 804. 

P ieockos in Plat. Tim. HI 155 E: Τοῦτον δὲ τὸν μέγιστον xoi 
τελειότατον δεσμόν, Ov περιβάλλει τῷ γχόσμῳ ττανταχόϑεν ὃ 
σπεατὴρ ὡς φιλίας Ὄντα τοιητιχὸν χαὶ τῆς ἐναρμονίου χοινωνίας 
τῶν ἐν αὐτῷ, δεσμῶν τευριβριϑῆ ἔρωτος τὰ λόγια σπεροσείρηχεν" 

Ἔργα νοήσας γὰρ πτατριχὸς νόος αὐτογένεϑλος 
- σεᾶσιν ἐνέστεειρεν δεσμὸν τευριβριϑῆ ἔρωτος. 

x«i τὴν αἰτίαν τεροσέϑηχεν" 
Ὄφρα τὰ πάντα μένῃ χρόνον εἰς ἀπέραντον ἐρῶντα, 
μηδὲ πέσῃ τὰ πατρὸς »οερῷ ὑφασμένα φέγγει. 

Em γὰρ τοῦτον τὸν ἔρωτα σεάντα ἥρμοσται ἀλλήλοις" 
᾿ Ὧι σὺν ἔρωτι μένῃ κόσμου στοιχεῖα ϑέοντα. 

305. 

Proclus in Plat. Crat. p. 85: Περὶ δὲ τῆς ζῳογόνου πηγῆς 
Ῥέας, ἐξ ἡ ἧς τεᾶσα ζωὴ ϑεία τε χαὶ νοερὰ χαὶ ψυχιχὴ wol ἐγκό- 
σμιος ἀττογεννᾶται,; οὕτως φασὶ τὰ λόγια" 

“Ῥείη τοι νοερῶν μαχάρων ττηγή τε δοή τε" 
σεάντων γὰρ τερώτη δυνάμει χόλτεοισιν ἀφράστοις 
δεξαμένη γενεὴν ἐτεὶ τεᾶν τεροχέει τροχάουσαν. 

306. 

Olympioi. in Plat. Aleib. I p. 19: 4226 μὴν xci ὑλῷοι 
λέγονται ot τήνδε τὴν ὕλην ἐξάσττοντες, τῆς τῶν οὐρανίων, χαὶ 

διὰ τοῦτο φρουροῦντες αὐτὴν χαὶ μὴ συγχωροῦντες ῥευστὴν 
οὖσαν, τεάντη φϑείρεσϑαι. φησὶ γὰρ χαὶ ὁ ̓ Ορφεύς " 

| Ὕλης οὐρανίης xci ἀστερίης xci ἀβύσσου. 
Cf. Oraculum ap. Lydum de mens. III 5: 

Νύμφαι :τηγαῖαι xai ἐνύδρια τενεύματα ττάντα, 

Fr. 304, 1 μένῃ Hermann] μένει. 
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ἢ / / 27 Sel n C Wa 
καὶ χϑόνιοι, χόλστοι TE χαὶ ἤξριοι καὶ" ὑπαυγοι, 
μηναῖοι πάσης ἐσειβήτορες ἠδ᾽ ἐσειβῆται 

ὕλης οὐρανίας τε xai ἀστερίας καὶ ἀβύσσων. 

307. 

Ignotus Auctor Collect. Chem. in Fabr. Bibl. Gr. XII ed. — 
a. 1740. p. 762: 'H μυστικὴ ἢ τῶν I diyvzeviony καὶ “Ιερογραμμα- 1 
τέων «4ἰγύτετου ϑεία xai ἀληϑὴς ἡ τῶν φύσεων συγγένεια víg- —— 
σεξι, τὰς ὁμοουσίους φύσεις" τοῦτό ἔστι τὸ ᾿Ορφαϊχὸν ὁμοούσιον 1 
xci ἢ Ἑρμαϊκὴ λύρα, ἐν ἡ ἡ τῶν οὐσιῶν τεοϑεινή τε καὶ ἐναρ- — 3 

μόνιος ἀτεοτελεῖται. συμτελοχή. ι 

7 308. 3 

Martyrium Theodoti Ancyrani et Sept. Virg. c. XXIV 124. E 
T. IV Gall: ᾿Ορφεὺς λέγει, ὕτι Ζεὺς τὸν ἴδιον σεατέρα ἐφόνευσε Ἶ 
χαὶ ἔσχε τὴν ἰδίαν μητέρα “Ῥέαν, καὶ γεννᾶται ἐξ αὐτῶν J Περ- 

σεφόνη, ἣν χαὶ αὐτὸς ἐμίανε, καὶ τὴν ἰδίαν ἀδελφὴν ἐ ἔσχεν "Mete- | 
μεν, ἣν χαὶ ἐμίανεν ἐν “7ήλῳ παρὰ τῷ βωμῷ, καὶ δ᾽ puc τὴν 

τ ξοδέρηὶ xci ὃ Ἥφαιστος τὴν ᾿“ϑηνᾶν. : 

809. | M. 
Joannes Diaconus ad Hes. Theog. 411: Εὑρίσχω δὲ τὸ —-— 

αὐτὸν ᾿Ορφέα χαὶ τὴν Τύχην Ἴρτεμιν χεροσαγορεύοντα, ἀλλὰ 
χαὶ τὴν Σελήνην ᾿“Ἑλάτην" 

Εἰνοδίην ᾿ Ἑκάτην χλήζω τριοδῖτιν ἐραννήν. ᾿ 
χαὶ μυρία πταρ᾽ ᾿Ορφεῖ τὰ μεταλητετιχῶς ἔχοντα τῶν ὀνομάτων. 
εὑρήσεις. 

310. i 

Mythogr. Vat. ΠῚ 10, 7 p. 225 sq. ed. Bode: De Minerva. 
etiam dieitur, quod tibias adinvenerit. Quibus eum in con- 

vivio deorum concinuisset eiusque tumentes buccas dii omnes 
irrisissent, illa ad Tritoniam paludem pergens in aqua faciem  — 
suam turpem speculata tibias abiecit. Quibus repertis Marsyas - 
canens Apollinem ad certamen provocavit. Midam igitur regem Ὁ 

Fr. 309, 1 ἐραννήν Gesner] égavry. Versus extat in Hymn. Orph. I 1. 
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iudicem elegerunt, quem Apollo, quod iniuste iudicasset, asini- 
nis auribus dedecoravit. In criminis sui notam tonsori tantum 
ostendit, ei, ut taceret, partem pollicens regni. llle celare ne- 
quiens nec palam proferre ausus, terram fodit et in defosso 
rem dixit et operuit. In eodem loco calamus natus est, unde 
sibi pastor quidam fistulam fecit, quae percussa: rex, inquit, 
Midas asininas aures habet. Sic ergo Orpheus in Theo- 
gonia scribit. 

311. 

Marsilius Ficinus de vita coelitus comparanda c. 22: Consi- 
deratu dignum est illud Iamblichi, coelestia mundana numina 
vires quasdam in se superiores, nonnullas inferiores habere. Per 
has quidem effectibus nos fatalibus devincire, per illas autem 
vicissim solvere nos a fato, quasi claves, ut inquit Orpheus, ad 
aperiendum habeant et ad claudendum. 

91 2; 

Marsilius Ficinus de vita coel. comp. c. 6: Empedocles, ubi 
propria unicuique planetarum munera tribuit, lovem solem gene- 
rationis principem nominat Orpheum imitatus. 

313. 
Marsihus Ficinus in Plotin. L. V. Enn. III c. 5: Prima 

sunt (animalia rationalia) quorum corpora solus est ignis. — 
Si visibilis, stellae sunt, si invisibilis, daemones. Orpheus igneos 
vel coelestes appellat, qui in planetarum circulis stellarum vicem 
teneant sub planeta duce. — — — Quarta, quae tribus iam 
dietis subtilem adhibeant terram — — — hi ab Orpheo terreni 
daemones appellantur. 

314. 

Marsilius Ficinus in Plotin. L. VIIL Enn. IV c. 5: Pec- 
cantes gravius vexantur a daemonibus, quod Mercurius et Or- 

—.. pheus lamblichusque docent. 

315. 

Marsihus Ficinus Comm. in Plat. Conviv. Or. VI c. 17: 
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Anima ita corporalis formae blanditiis delinitur, E sop 

posthabeat speciem, —- Hine crudelissimum illud apud Orpheum - m" 
Narcissi fatum. 

916. 

Marsilius Ficinus, Comm. in Plat. Conviv. Or. II c. 8: Amo- d 
rem Plato rem amaram vocat — — — hunc et Orpheus yÀvzi- | 
Ζείχρον nominat. 

817. 

Marsilius Ficinus, Append. in Tim. c. 23: Numina quaedam 
aquatica Orpheus canit. 

318. 

Marsilius Ficinus, De immort. anim. VIII 18: Nam ut placet - 
Orphicis et Heraclito, lumen nihil aliud est nisi visibilis anima, 
unde per hoc omnia reviviscunt, anima vero lux invisibilis. 

819, 

Marsilius Ficinus, De immort. anim. XIV 10: Alü vero 
Pythagoreo ritu purgant mentem a sensibus per morales, physi- 
cas, mathematicas, metaphysicas disciplinas. — Hos appellat Or- — 
pheus Musarum legitimos sacerdotes, qui tandem in aetate ma- . 

turiori de religione sentiunt multo melius, quem ad modum legi- ἑν 
mus apud Platonem in Epistula ad regem Dionysium, in Phaedro, ox 
dm primo de repub. m decimo Legum. 

320. 
Marsilius Ficinus, De immort. anim. XVIII 8: Apud Or- 

phicos autem octo coeli atque sub luna aethereus ignis. 

321. 

Marsilius Ficinus, De immort. anim. XVHI 10: Orpheus 
autem novem praecipuas animabus distribuit regiones, probis 
quidem vel octavam sphaeram vel planetas vel aetherem sub 
planetis — — — mediis autem arem aquamve et terram, repro e 

denique Acherontem, Cocytum, Pyriphlegethontem, ubi novies. 
insuper Styx interfusa coercet. Novenarius autem numerus inde | 2 
sumitur, quod vel affectione quadam vel habitu mobili vel habitu — 
immobih peccaverunt atque quocumque horum modo deliquerint, - 



— vel eogitatione vel etiam sermone vel insuper actione peccarunt, . 

sim 
"7 * 
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unde novem gradibus culparum novemque poenarum merito 
computantur. 

322. 

Agrippa a Nettesheim, Occult. Phil. I 14: Democritus autem 
et Orpheus et multi Pythagoricorum coelestium vires inferorum- 
que naturas diligentissime perscrutati omnia plena diis esse dixe- 
runt — deos autem vocabant virtutes divinas in rebus diffusas, . 
quas Zoroaster divinas ilices, Synesius symbolicas illecebras, 
ali vitas, alii etiam animas nominabant, et ab his virtutes rerum 
dependere dicebant. 

323. 

Rosselius, Comm. in Poemandr. L. IV 10. p. 367: Quidam 

afferunt sub terra esse inferorum loca atque suppliciorum; hos 
imitari videtur Orpheus, quum descensum ad inferos describit. 

18 
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PROCLI HYMNI) 3 
r 

YMNOS ΕΙΣ H.AION. dE 
Κλῦϑι τευρὸς νοεροῦ βασιλεῦ, χρυσήνιε Τιτάν, ᾿ 
χλῦϑι φάους ταμία, ζωαρχέος, ὦ ἄνα, τεηγῆς 

!) De Procli celeberrimi sectae Neoplatonieorum ducis (412—459 p. Chr. 

n.) hymnis haec Marinus in vita eius c. XIX "scripsit: Δηλοῖ db ἡ τῶν ὕμνων — δ 
αὐτοῦ πραγματεία, οὐ τῶν παρὰ τοῖς "EA ησι μόνων τιμηϑέντων yide. 3 
μια περιέχουσα, ἀλλὰ καὶ Mágvav Γαζαῖον ὑμνοῦσα καὶ ᾿Ασχληπιὸν Δεον- e 
τοῦχον ᾿Ασχαλωνίτην... καὶ τῶν ἄλλων ἁπλῶς πάντων. Ex Prodi 
hymno in Dionysum versum profert Olympiodorus in vita Plat. p. 384 ed. 
Westerm. Praeterea duo nobis tradita extant Procli epigrammata, unum S 
Dorvillio (ad Charit. p. 385) ex codice quodam editum (ef. Jacobs Anthol. Rn 
Graec. Lips. 1814, Vol. II 69; cl. III, 910): 

* Pnyivov μελάϑροισι τὸν εὐάστην Διόνυσον 
δέρχεο, δεξιτερῇ χειρὶ κυπελλοφόρον, 

ξανϑὴν μὲν σφίγγοντα καρήατος αἴϑοπι χισσῷ : 
χαίτην καὶ λαιῇ ϑυρσοφόρον παλάμῃ; "aM 

βαπτὰ δὲ πέπλα φέροντα κατὰ χροὸς αἵματι χόχλου 
καὶ στικτὴν νεβρίδων ἀμφιχρεμῆ χλαμύδα. ὦ; 

αὐτὸν Βάχχον ἄνακτα δόμων ἔντοσϑε δέδορκας, 5 
εὐξείνων εὐχαῖς ἵλαον ἑσταύότα. AMA 

alterum in Anthologia Palatina (VII 341) sine auctoris nomine, quod Pro- zx 

eli esse ex vita eius a Marino conscripta (cf. c. 36) intellegitur: Ἂ PX 5 

Πρόκλος ἐγὼ “ύχκιος γενόμην γένος, ὃν Συριανὸς REO o CPP 
ἐνθάδ᾽ ἀμοιβὸν ἑῆς ϑρέψε διδασχαλίης. AE 

ξυνὸς δ᾽ ἀμφοτέρων δδε σώματα δέξατο τύμβος, 

αἴϑε δὲ χαὶ ψυχὰς χῶρος ἕεις λελάχοι. 



* 

31 ὑπό codd. 

Procli Hymni. 

3^ ὧὶ » - vc , qx , 

αὑτὸς ἔχων χληϊδὰα χαὶ τλαίοις ἐνὶ χύσμοις 
€ € 

ὑινόϑεν ἁρμονίης δύμα τελούσιον ἐξοχετείων. 
c ^ 

χέχλυϑι" μεσσατίην γὰρ ἔχων ὑτεὲρ αἰϑέρος ἕδρην 5 
x«i χόσμου χραδιαῖον ἔχων ἐριφεγγέα χύχλον 
σεάντα τεῆς ἔτελησας ἐγερσινόοιο ττρονοίης. 

M 2 , s 
'ζωσάμενοι δὲ τελάνητες ἀειϑαλέας σέο τευρσοὺς 

5 WT € 3 5 ͵ ^ ? , , 

αἰὲν vzrc ἀλλήχτοισι χαὶ ἀχαμάτοισι χορείαις 
, c ζῳογόνους ττεέμτεουσιν ἐτειχϑονίοις ῥαϑάμιγγας. 10 

- Amo wm Jm c , 

σχεᾶσα Ó vq vueréonot τταλιννόστοισι διφρείαις 
"Oodov χατὰ ϑεσμὸν ἀνεβλάστησε γενέϑλη. 
στοιχείων δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐτε᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντων 
χεαύσατο σεῖο φανέντος ἀτε ἀρρήτου γενετῆρος. 

' Au € M , ' 2! 2 / 
σοὶ Ó vzro Ποιράαων χορὸς εἴχαϑεν ἀστυφέλιχτος " 15 

QV δὲ μεταστρωφῶσιν ἀναγχαίης λίνον αἴσης, 
3 o, ^ v εὖτ ἐθέλεις" πέρι γὰρ χρατέεις, τεέρι δ᾽ ἶφι ἀνάσσεις. 

σειρῆς δ᾽ ὑμετέρης βασιλεὲς ϑεοτιειϑέος οἴμης 
ἐξέϑορεν Φοῖβος" χιϑάρῃ δ᾽ ὕπο ϑέσχελα μέλτεων 

2 , /, - . P , - 

ευνᾶάζει μέγα χῦμα βαρυφλοίσβοιο γενέϑλης. 20 
- 3 3 ^ , ) tz E LE , 

σῆς Ó «0 μειλιχόδωρος αλεξιχάκου ϑιασείης 

Παιήων βλάστησεν, ξὴν δ᾽ ἐπέτασσεν ὑγείην, 
σεψήσας ἁρμονίης τεαναττήμονος εὐρέα κόσμον. 
σὲ χλυτὸν ὑμνείουσι Διωνύσοιο vox 
c 2 3 , T4 H » 2; 
ὕλης Ó αὖ νεάατοις ἐνὶ βένϑεσιν EULOV Any, 25 

ἄλλοι δ᾽ ἁβρὸν ΄“δωνιν ἐσσευφήμησαν ἀοιδαῖς. 
δειμαίνουσι δὲ σεῖο ϑοῆς μάστιγος arcet 
δαίμονες ἀνϑρώστων δηλήμονες, ἀγριόϑυμοι, 
ψυχαῖς ἡμετέραις δυεραῖς χαχὰ πορσύνοντες, 
ὄφρ᾽ αἰεὶ xara λαῖτμα βαρυσμαράγου βιότοιο 80 
σώματος ὀτλεύωσιν ὕτεο, ζυγόδεσμα :εοϑοῦσαι, 
ὑψιτενοῦς δὲ λάϑοιντο ττατρὸς τεολυφεγγέος αὐλῆς. 
2 ^ - 3! , M - 

αλλὰ ϑεῶν ὠριστε, τευριστεφές, ολβιε δαῖμον, 
εἰχὼν τεαγγενέταο ϑεοῦ, ψυχῶν ἀναγωχγεῦ, 

l, 5 ἔχων Brunck] ἐών. — 18 ἡμετέρης codd. — 19 ὑπό (πο) codd. — 
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, , , € , 5*5 € » 

χέχλυϑι, καί μὲ χάϑηρον ἁμαρτάδος αἰὲν ἁτεάσης " 
7 - 

δέχνυσο δ᾽ Ἱχεσίην ττολυδάχρυον, ἐκ. δέ μὲ λυγρῶν 
ἔ - 7903 
δύεο χηλίδων, ττοινῶν δ᾽ ἀττάνευϑε φυλάσσοις 

, ^ 2! , e , , 

σερηύγων ϑοὸν ouuae ΔἜίχης, ἢ zvavva δέδορχεν. 
^ 2 ς 2 ὕω: 

αἰεὶ δ᾽ ὑμετέρησιν ἀλεξιχάχοισιν ἀρωγαῖς 
- c - 2 *- 

Wvyz uiv φάος ἁγνὸν ἐμῇ ττολύολβον ὀπάζοις 40 
2 ^ 2 , 2 , 5 , 

ἀχλὺν αττοσχεδασας ολεσίμβροτον, ἰολόχευτον * 
2 2 * 3 € 

σώματι δ᾽ ἀρτεμίην ve xci ἀγλαόδωρον ὑγείην. 
2 , Dry Vy τ EX , 9-'3Y«X - 

εὐχλείης τ΄ ἐσείβησον ἐμὲ τερογόνων τ᾽ ivi ϑεσμοῖς 
Πουσάων ἐρασιτελοχάμων δώροισι μελοίμην. : Ἢ 
27 3 3 ͵ 3 3 3) , , - 

ολβον ὃ ἀστυφέλιχτον ac ευσεβίης ἐρατεινῆς, 45 
5! * 2457 / 2! z. , ^ c , 

εἰ X ἐϑέλῃς, δὸς, ava$* δύνασαι γὰρ αήταντα τελέσσαν ᾿ 
3 2 

ῥηιδίως, χρατερὴν γὰρ ἔχεις χαὶ ἀπείριτον ἀλχήν. " 
ὲ 7 E 

εἰ δέ τι μοιριδίοισιν ξλιξοττόροισιν ἀτράχτοις 
Ψ € 2 2. 

ἀστεροδινήτοις ὑττὸ νήμασιν οὐλοὸν ἄμμιν 
2 - d - 

ἔρχεται, αὑτὸς ἔρυχε τεῦ μεγάλῃ τόδε Qui. 50 

n 

ὡς χω νὰ λῶν ἡ υκ σας wu. 

II. 

YMNOSZ ΕἸΣ .40POZAITH N. 

᾿Ὑμνέομεν σειρὴν πολυώνυμον. “Τφρογενείης 
χαὶ σπτηγὴν μεγάλην βασιλήμον, ἧς ἄπο στάντες 
ἀϑάνατοι σττερύεντες ἀνεβλάστησαν Ἔρωτες, 

ὧν ot μὲν νοεροῖσιν ὀιστεύουσι βελέμνοις 
OWNED TV PA 

, 7) , 7 , , - 

ψυχάς, 0qoa στόύϑων ἀναγώγια κέντρα λαβοῦσαι 5 
- 2 » μητέρος ἰσχανόωσιν ἰδεῖν τευριφεγγέας αὐλάς" Y 

ot δὲ στατρὸ λῆσιν ἀλεξιχα) τε σερονοίαι ; ρος βου, σιν ἀμέξιχάκοις τὲ" πρ e À 
c m J , , ^ ἱέμενοι γενεῆσιν απτείρονα χόσμον ἀέξειν 8 

- c! 3 , , , 
ψυχαῖς ἵμερον ὠρσαν ἐτειχϑονίου βιότοιο. 

39 ὑμετέρῃσιν Abel) ὑμετεραῖσιν. -- 46 εἴ χ᾽ ἐθέλῃς Abel) et χε ϑέλῃς. 
II, 4 et 7 οἵ Abel] ot. : 
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ἄλλοι δ᾽ αὖ γαμίων ὀάρων πολυειδέας οἴμους 
αἰὲν ἐττοτετεύουσιν, ὅπεως ϑνητῆς ἀττὸ φύτλης 
ἀϑάνατον τεύξωσι δυησαϑέων γένος ἀνδρῶν" 
σεᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν ἐρωτοτόκου Κυϑερείης. 
ἀλλά, ϑεά, πάντη γὰρ ἔχεις ἀριήκοον ovas, 
εἴτε περισφίγγεις μέγαν οὐρανόν, ἔνϑα σέ φασι 
ψυχὴν ἀενάοιο στέλλειν κόσμοιο ϑεείην" 
εἴτε χαὶ ἑπτὰ χύχλων vig ἄντυγας αἰϑέρι ναίεις 
σειραῖς ὑμετέραις δυνάμεις προχέουσ᾽ ἀδαμάστους" 
χέχλυϑι xal σ“τολύμοχϑον ἐμὴν βιότοιο ττορείην 

ἐἰϑύνοις σέο, τεότνα, διχαιοτάτοισι βελέμνοις 
οὐχ ὅσίων τταύουσα τεόϑων κρυόεσσαν ἐρωήν. 

II. 

YMNOZ ΕΙΣ ΤΑ͂Σ MOYZASZ. 

) , - 

"Yuvéouev, μερόττων ἀναγώγιον ὑμνέομεν φῶς, 
, , , , ^ 2 , 

ἐννέα ϑυγατέρας μεγάλου Διὸς ἀγλαοφώνους, 
2 

at υυχὰς χατὰ βένϑος ἁλωομένας βιότοιο 
2 7, - 2 , JA X , 
ἄχραντοις τελετῇσιν ἐγερσινύων ἀπτὸ βίβλων 

H 

γηγενέων óvoavro δυσαντήτων ὀδυνάων 
xai σπεύδειν ἐδίδαξαν ὑπτὲρ βαϑυχεύμονα λήϑην 
ἴχνος ἔχειν, χαϑαρὰς δὲ μολεῖν πτοτὲ σύννομον ἄστρον, 
ἂν 3 , c» R] , L ^ 

&v9erv ἀττετελάγχϑήσαν, or ἐς γενεϑλήιον αχτὴν 
€ - 

χάτεσεεσον, ὑλοτραφέσσι ττερὶ wAngouct μανεῖσαι. 
b - 

ἀλλά, Seal, χαὶ ἐμεῖο στολυτετοίητον ἐρωὴν 
σεαύσατε καὶ νοεροῖς ue σοφῶν βαχχεύσατε μύϑοις" 

J ye. , 3 , , 2 - 
μηδὲ μ᾽ ἀπτοτελαγξειεν ἀδεισιϑέων γένος ἀνδρῶν 
b - 2 

ἀτρατειτοῦ ζαϑέης, ἐριφεγγέος, ἀγλαοχάρττου" 
3v 9 5 er rJ , , 

αἰεὶ ὃ ἐξ ὁμαάδοιο ττολυτελάγχτοιο γενέϑλης 

1Π, 7 χαϑαρᾶς codd. — 9 ὑλοτραφεῖσιν codd. 

15 

20 



Fixer ἐμὴν ψυχὴν sevalQuova τερὸς φάος ἁγνόν, 
2 2 

ὑμετέρων βρίϑουσαν ἀεξινόων ατεὸ σίμβλων 
b 

x«l χλέος εὐετείης φρενοϑελγέος αἰὲν ἔχουσαν. 

IV. 

YMNOZX KOINOSZX ΕἸΣ OEOYS. 

Κλῦτε, ϑεοί, σοφίης ἱερῆς οἴηκας ἔχοντες, 
οἱ ψυχὰς μερόστων ἀναγώγιον ἁιννάμενοι τεῦρ 
ἕλχετ᾽ ἐς ἀϑανάτους, σχότιον χευϑμῶνα λιτεούσας, 
ὕμνων ἀρρήτοισι χαϑηραμένας τελετῇσι. 
κλῦτε, σαωτῆρες “μεγάλοι, ζαϑέων δ᾽ ἀπτὲ βίβλων 
γεύσατ᾽ ἐμοὶ φάος ἁγνὸν ἀττοσχεδάσαντες ὁμίχλην, 
ὄφρα χὲν EU γνοίην ϑεὸν ἄμβροτον ἠδὲ χαὶ ἄνδρα: 
μηδέ ue ληϑαίοις ὑπτεὸ χεύμασιν οὐλοὰ ῥέζων 
δαίμων αἰὲν ἔχοι μαχάρων ἀττάνευϑεν ἐόντα, 
μὴ. κρυερῆς γενέϑλης ἐνὶ κύμασι χεετττωχυῖαν 
ψυχὴν οὐχ ἐθέλουσαν ἐμὴν iri δηρὸν ἀλᾶσϑαι 
ποινή τις κχρυόεσσα βίου δεσμοῖσι πεδήσῃ. 
ἀλλα, ϑεοί, σοφίης ἐριλαμστέος ἡγεμονῆες, 
κέχλυτ᾽ , ἔστει γομένῳ δὲ πρὸς ὑψιφόρητον ἀταρτεὸν 
ὄργια καὶ τελετὰς ἱερῶν ἀναφαίνετε μύϑων. 

Ns 

YMNOS EIS AYKIHN 40 POAITHN. 

᾿Υμνέομεν vtov βασιληίδα, Κουραφροδίτην, 
ἧς τεοτ᾽ ἀλεξικάχοιο σπτεριτελήϑοντες ἄρω γῆς 
σατρίδος ἡμετέρης ϑεοφράδμονες ἡγεμονῆες 

IV, 4 ὑμνέων. ἀρρήτοις eodd. 
e V, 1 χούρ᾽ ἀφροδίτην codd. 

E «2 T E - à SM TÉ 3S e y LEM . 
lg: Jd uL. o uh" αν. τος, »- pour apt ÁRE ÁO ον PPS 
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EC ἱερὸν ἱδρύσαντο χατὰ σττολίεϑρον ἄγαλμα, 
P. σύμβολ᾽ ἔχον γοεροῖο γάμου, νοερῶν ὑμεναίων 
3 Ἡφαίστου σευρόεντος i οὐρανίης., "Ἀφροδίτης" 

χαί ἕ ϑεὴν ὀνόμηναν ᾿Ολύμσειον, ἧς διὰ κάρτος 
πολλάχι μὲν ϑανάτοιο βοοτοφϑύόρον £ ἔκφυγον ἰόν, 
ἐς δ᾽ ἀρετὴν ἔχον Ὀμμα" τελεσσιγόνων δ᾽ ἀττὸ λέχτρων 
ἔμσεεδος ἀγλαόμητις ἀνασταχύεσκε γενέϑλη, 

| πάντη δ᾽ ἠπιόδωρος ἐ &qv βιότοιο γαλήνη. 
᾿ ἀλλὰ χαὶ ἡμετέρης ὑστοδέχνυ 00, τεότνα, ϑυηλὴν 

εὐεσεέης" «Τυκίων γὰρ ἀφ᾽ αἵματός εἶμι χαὶ αὐτός. 
ψυχὴν δ᾽ ἂψ ἀνάειρον az αἴσχεος ἐς σπεολὺ κάλλος, 
γηγενέος τεροφυγοῦσαν ὀλοίιον οἴστρον ἐρωῆς. 

VI. 

EK.4 THZ KA4I I.4NOY. 

Χαῖρε, ϑεῶν μῆτερ, τεολυώνυμε, καλλιγένεϑλε" 
χαῖρ᾽ ; “Εχάτη προϑυραῖα, μεγασϑενές" ἀλλὰ xai αὐτὸς 
χαῖρ᾽ , lave σεροτεάτορ, Ζεῦ Gqoure χαῖρ᾽ ̓  ὕσσατε Ζεῦ" 
τεύχετε δ᾽ αἰγλήεσσαν ἐμοῦ βιότοιο σεορξίην 
βριϑομένην ἀγαϑοῖσι, καχὰς δ᾽ ἀπτελαύνετε νούσους 
£X ῥεϑέων, ψυχὴν δὲ σεερὶ χϑονὲ μαργαίνουσαν 
fAxer ἐγερσινόοισι καϑηραμένην τελετῇσι. 

vat, λίτομαι, δότε χεῖρα ϑεοφραδέας τὲ χελεύϑους 
δείξατέ μοι χατέοντι" φάος δ᾽ ἐρίτιμον ἀϑρήσω, 
χυανέης ὅϑεν ἐστὶ φυγεῖν καχότητα γενέϑλης. 
ναί, λέτομαι, δότε χεῖρα καὶ ὑμετέροισιν ἀήταις 
ὅρμον ég εὐσεβίης ue τεξδλάσσετε χεχμηῶτα. 
χαῖρε, ϑεῶν μῆτερ, ττολυώνυμε, καλλιγένεϑλε" 
χαῖρ᾽, Ἑκάτη προϑυραῖα, μεγασϑενές" ἀλλὰ xci αὐτὸς 
χαῖρ᾽,᾿ "ave 7zr907zt&tOQ, Ζεῖ &q9ure- χαῖρ᾽, ὕπεατε Ζεῦ. 

7 ὀλυμπίαν codd. — 12 ἡμετέρην codd. 

10 

15 

10 
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VII. 

EIS AOHN.AN IIOAYMHT TIN. 

Κλῦϑί uot, αἰγιόχοιο “ιὸς τέκος, 1 γενετῆρος 
πηγῆς ἐχσεροϑοροῦσα χαὶ ἀχροτάτης az σειρῆς, 
ἀρσενόϑυμε, φέραστει, μεγασϑενές, ὀβριμοτειάτρη, 

Παλλάς, Τριτογένεια, δορυσσόε, χρυσεοττήληξ, 
χέχλυϑι" δέχνυσο δ᾽ ὕμνον ξύφρονι, πότνια, ϑυμῷ" 5 3 
μηδ᾽ αὕτως ἀνέμοισιν ἐμόν σπτοτε μῦϑον ἐάσης. d 
ἢ σοφίης ττετάσασα ϑεοστιβέας τευλεῶνας : 
χαὶ χϑονίων δαμάσασα ϑεήμαχα φῦλα Γιγάντων" ] 
ἢ πόϑον Ἡφαίστοιο λιλαιομένοιο φυγοῦσα 1 
παρϑενίης ἐφύλαξας ἑῆς ἀδάμαντα χαλινόν' 19. — Ὁ 
ἢ κραδίην ἐσάωσας ἀμιστύλλευτον ἄνακτος : 

- . . aL9épog ἐν γυάλοισι μξριξ ζομένου χσεοτὲ Βάνχχου 

Τιτήνων ὑσεὸ χερσί" πόρες δέ ὃ πατρὶ φέρουσα, 
ὄφρα γέος βουλῇσιν vm ἀρρήτοισι τοχῆος Iw 
ἐχ Σεμέλης σπτερὶ κόσμον ἀνηβήσῃ 4fióvvooc. "15. 

- 4c πέλεχυς ϑήρεια ταμὼν προϑέλυμνα χάρηνα, 
σεανδερχοῦς “Ἑχάτης τεταϑέων ηὔνησε γενέϑλην. 
ἢ χράτος ἤραο σεμνὸν ἐγερσιβρότων ἀρετάων. 
ἢ βίοτον κόσμησας ὅλον τεολυειδέσι τέχναις 
ee γοερὴν ψυχῇσι βαλοῦσα. 20 
ἢ λάχες ἀκροστόληα xc ὑψιλόφοιο χολώνης, 
σύμβολον ἀχροτάτης μεγάλης σέο, ττότνια, σειρῆς" 
ἢ χϑόνα βωτιάνειραν ἐφίλαο, μητέρα βίβλων, 
πατροχασιγνήτοιο βιησαμένη σεόϑον ἱρόν, 
οὔνομα δ᾽ ἄστεϊ δῶκας ἔχειν σέο καὶ φρένας ἐσϑλάς, 25 

ἔνθα μάχης ἀρίδηλον ὑτεὸ σφυρὸν οὔρεος ἄχρον ι 
σῆμα χαὶ ὀψιγόνοισιν ἀνεβλάστησας ἐλαίην" 
εὖτ ἐπεὶ Κεχροτείδησι Ποσειδάωνος ἀγωγῇ 
μυρίον ἐχ σππτόντοιο χυχώμενον ἤλυϑε χῦμα, : 
πάντα τεολυφλοίσβοισιν ἑοῖς δεέϑροισιν Ἱμάσσον. 30 
χλῦϑί μευ, ἢ φάος ἁγνὸν ἀτταστράτετουσα ττροσώττῳ, 

ESRNETONTRENC Ve PRCFTUNVEN E RP, 

m É EY  ^-— 

"ἢ »"ὰ 
sms 

"| 

VII, 20 ψυχῇσι Abel] ψυχαῖσι. — 24 βιησαμένη Abel] βιασαμένη. 
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δὸς δέ μοι Ὄλβιον ὅρμον ἀλωομένῳ περὶ γαῖαν" 
δὸς ψυχῇ φάος ἁγνὸν ἀπε εὐιέρων σέο μύϑων 
xci σοφίην καὶ ἔρωτα: μένος δ᾽ ἔμτενευσον ἔρωτι 
τοσσάτιον χαὶ τοῖον, ὅσον χϑονίων ἀτεὸ χόλττων 35 
αὖ ἐρύσει τερὸς "OÀvuzrov, ἐς ἤϑεα ττατρὸς ἐῆος. 
εἰ δέ τις ἀμτελαχίη μὲ χαχὴ βιότοιο δαμάζει --- 
οἶδα γάρ, ὡς ττολλοῖσιν ἐρέχϑοιαι ἄλλοϑεν ἄλλαις 
χερήξεσιν οὐχ ὁσίαις, τὰς ἤλιτον ἄφρονι ϑυμῷ -- 
ἕλαϑι, μειλιχόβουλε, σαόμβροτε, μηδέ Lu ἐάσης 40 
διγεδαναῖς σεοινῆσιν ἕλωρ χαὶ κύρμα γενέσθαι 

χείμενον ἐν δατεέδοισιν, ὅτι τεὸς εὔχομαι εἶναι. 

δὸς γυάλοις μελέων σταϑερὴν καὶ ἀπτήμον᾽ ὑγείην, 
σαρχοτάχων δ᾽ ἀπέλαυνε πειχρῶν ἀγελάσματα νούσων, 
γαί, λίτομαι, βασίλεια, χαὶ ἀμβροσίῃ σέο χειρὶ 45 
παῦσον ὕλην χαχότητα μελαινάων ὀδυνάων. 
δὸς βιότῳ πιλώοντι γαληνιόωντας ἀήτας, 
τέχνα, λέχος, χλέος, ὄλβον, ἐυφροσύνην ἐρατεινήν, 
σεειϑὼ στωμυλίην φιλίης, νόον ἀγχυλομήτην, 
χάρτος ἐπ᾽ ἀντιβίοισι, περοεδρίην ἐνὶ λαοῖς. 50 
χέχλυϑι, χέχλυϑ᾽, ἄνασσα, “στολύλλιστος δέ σ᾽ Ἱκάνω 
χρειοῖ ἀναγχαίῃ: σὺ δὲ μείλιχον ovag ὑπτόσχες. 

VIII. 

ΕΙΣ A4IONYZON. 

- oci in vita Platonis p. 384 ed. Westerm.: 

“Τιϑύραμβος 6 Διόνυσος ὡς &x δύο. ϑυρῶν ἐξελϑών, τῆς τε 

᾿ Σεμέλης καὶ τοῦ μηροῦ τοῦ 4hós. εἰώϑεισαν γὰρ οἱ ἀρχαῖοι τὰ 
αἰτίατα ὀνομάζειν τοῖς τῶν αἰτίων ὀνόμασι, καϑάπερ χαὶ τὸν 
Διόνυσον καλοῦσιν. διὸ χαὶ ὃ πετλθο. σεερὶ τούτου φησίν" 

: : ὕσσ᾽ εἶδον τεχέεσσιν ἐφημίξαντο τοχῆςς. 1) 

3) τοχῆες Vindetus] τοχεῦσιν. 



Anonymi hymni in Bacchum et Apollinem. 

1 YMNOZ EIS A4IONYZON. 

)]έλπεωμεν βασιλῆα φιλεύιον, εἰραφιώτην, 
ἁβροκόμην, ἀγροῖχον, ἀοίδιμον, ἀγλαόμορφον, 
Βοιωτόν, βρόμιον, βαχχεύτορα, βοτρυοχαίτην, 
γηϑθϑόσυνον, γονόεντα, Γιγαντολέτην, γελόωντα, 
“ιογενῆ, δίγονον, διϑυραμβογενῆ, Διόνυσον, 
&ULOY, δυχαίτην, εὐάμττελον, ἐγρεσίχωμον, 
ζηλαῖον, ζάχολον, ζηλήμονα, ζηλοδοτῆρα, 
ἤσειον, ἡδυτεότην, ἡδύϑροον, ἠτστεροτεῆα, 

Θρήιχα, ϑυρσοφόρον, ϑιασώτην, ϑυμολέοντα, 

᾿Ινδολέτην, Ἱμερτόν, ἰοτελόχον, ἰραφιώτην, 
χωμαστήν, χεραόν, χισσοστέφανον, χελαδεινόν, 
«1υδόν, ληναῖον, λαϑιχηδέα, λυσιμέριμνον, 

μύστην, μαινόλιον, μεϑυδώτην, μυριόμορφον, 
γυχτέλιον, νόμιον, νεβρώδεα, νεβριδόττετελον, 
ξυστοβόλον, ξυγόν, ξενοδώτην, ξανϑοχάρηνον, 

ὀργίλον, ὀβοιμόϑυμον, ὀρέσχοον, οὐρεσιφοίτην, 

σεουλυτεότην, τελαγχτῆρα, τεολυστέφανον, τεολύχωμον, 
ῥηξίνοον, δαδινόν, διχνώδεα, δηνοφορῆα, 
σκιρτητήν, Σάτυρον, Σεμεληγενέτην, Ξεμελῆα, 
τερσεγόν, ταυρωπόν, «Τυρρηνολέτην, ταχύμηνιν, 
ὑσενοφόβην, ὑγρόν, ὑμενήιον, ὑλήεντα, 
φηρομαγῆ, φριχτόν, φιλομειδέα, φοιταλιώτην,, 
χρυσόχερων, χαρίεντα, χαλίφρονα, χρυσεομίτρην, 
ψυχοτελάνην, ψεύστην, τνοφομήδεα, ψυχοδαϊχτήν, -- 

Hune et sequentem hymmum eiusdem auctoris lusus pueriles Antho-- 
Am Palatina et Planudes nobis servaverunt; cf. CIG nr. 38. — de d 10 Ὁ 
"igag. cod. Pal, εἰραφ. Plan. — 12 λήναιον cod. — 16 ὀρέσχοον y rog 
ὀρέσκιον. — 38 χρυσομίτρην cod. — 24 VXOREM eod. — 



: Anonymi hymni in Bacchum et Apollinem. 

, 3 2 3 

ὥριον, ὠμηστήν, ὠρείτροφον, ὠρεσίδουττον. 
μέλσεωμεν βασιλῆα φιλεύιον, εἰραφιώτην. 

I. ΥΜΝΟΣΈΕΙ͂Σ .41IO A4 4 ON A. 
*Yuvéouev Παιᾶνα μέγαν ϑεὸν ᾿,Ατεόλλωνα, 
ἄμβροτον, ἀγλαόμορφον, ἀχερσεχόμην, ἁβροχαίτην, 

᾿ βριϑύνοον, βασιλῆα, βελεσσιχαρῆ, βιοδώτην, 

γηϑόσυνον, γελόωντα, Γιγαντολέτην, γλυχύϑυμον, 
ΖΙιογενῆ, Διότεαιδα, δραχοντολέτην, δαφνογηϑῆ, 
εὔλαλον, εὐρυβίην, ἑκατηβόλον, ἐλσειδοδώτην, 
ζῳογόνον, ζάϑεον, Σηνόφρονα, ζηλοδοτῆρα, 
ἤσειον, ἡδυεπτῆ, ἡδύφρονα, ἡγτειόχειρα, 
ϑηροφόνον, ϑαλερόν, ϑελξίφρονα, ϑελγεσίϑυμον, 
ἰαφέτην, Ἱμερτόν, ἰήιον, Ἱτετεοχορυστήν, 
χοσμοτελόχον, Κλάριον, χρατερόφρονα, χαρτεογένεϑλον, 
.«“Ζητογενῆ, λαρόν, λυρογηϑέα, λαμστετόωντα, 
μυστιτεόλον, μάντιν, μεγαλήτορα, μυριόμορφον, 
νευροχαρῆ, νοερόν, νητεενϑέα, νηφαλιῆα, 

ξυνοχαρῆ, ξυνόν, ξυνόφρονα, ξυνοδοτῆρα, 
ὄλβιον, ὀλβιοεργόν, ᾿Ολύμττιον, οὐρεσιφοίτην, 
σερηύν, “εανδερχῆ, τεανατεήμονα, τελουτοδοτῆρα, 

δυσίσεονον, δοδόχρουν, δηξήνορα, δηξιχέλευϑον, 
σιγαλόεντα, σοφόν, σελαηγενέτην, σωτῆρα, 
τερψψίχορον, Τιτᾶνα, τελέστορα, πιμήεντα, 
ὑμναγόρην, ὕσεατον, ὑψαύχενα, ὑψήεντα, 

Φοῖβον, φοιβάζοντα, φιλοστέφανον, φρενογηϑῆ, 

χρησμαγόρην, χρύσεον, χρυσόχροα, χρυσοβέλεμνον, 
ψαλμοχαρῆ, ψάλτην, “ψευστίστυγα, Vvyodorioa, 

ὠκύπον, ὠχυεττῆ, ὠκύσχοστον, ὡρεσιδώτην. 
Y ὑμνέομεν Παιᾶνα μέγαν ϑεὸν LAzóAAova. 

10 

15 

20 

25 ὡρινομιστὴν cod. — ὠρείτροφον Scaliger] ὡρεσσίτροφον. — « ἀρεσί- 
δουπον Scaliger] ὡρεσσίλοιπον. — Ultimus versus ter repetitur in. codice. 

II, 7 ζηλοδοτηρα Brodaeus] ζηνοδοτῆρα. — 9 ϑελγεσίϑυμον Abel] 
Ὁ ϑελγεσίμυϑον. — 12 λυροϑηγέα cod. — 14 νεβροχαρῆ cod. — 11 πρηών 

€od, — 21 ἑψήεντα Brunck] vo svra — 28 χρημαγ. et χρυσόχροον cod. 
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᾿Απολλωνιαχὴ ἐπίκλησις. 
ταν τελέσῃς πώντα τὰ προειρημένα, χάλει τῇ ἐπαοιδῇ" 

'" AvaE ᾿Απόλλων, ἐλϑὲ σὺν Παιήονι, 
χρημάτισόν μοι περὲ ὧν ἀξιῶ, κύριε. 

“έσττοτα, λεῖτεε Παρνάσιον ὕρος xci Δελφίδα Πυϑώ, 
ἡμετέρων ἱερῶν στομάτων ἄφϑεγχτα λαλούντων, 
ἄγγελε στερωτεύων Ζηνὸς μεγάλοιο "Ino 

χαί σε τὸν οὐράνιον χόσμον χατέχοντα Miei, 

zaL σε καλῶ, Γαβριὴλ πρωτάγγελε" δεῦρ᾽ ἀπ᾽ "ONibcen X 
᾿Αβρασὰξ ἀντολίης χαταρήμενος ἵλαος ἔλϑοις 
, , 2 , , 7 - 2 , 

ἐς δύσιν ἀντολίης ἐτεισχοτειαζειῖϊ ν «4]δώναι" 
- , , , , 

σιᾶσα φῦσις τρομέει σε, 7tCXT6Q κόσμοιο 7t(4E0 fO * 
€ r , - cr ? ^ » 

ορχίζω κεφαλήν [σε] ϑεοῦ, ozreo ἐστὶν Ολυμττος * 
ς , - - € ΒΝ ὦ EE d 
ορχίζω σφραγῖδα ϑεοῦ, ὥπερ ἐστὶν ὁρασις" 10. 2 

ὁρχίζω χέρα δεξιτερήν, ἢ κόσμον ἐττέσχεν" ! 
ὁρχίζω χρητῆρα ϑεοῦ τελοῦτον κατέχοντα" 
δρχίζω ϑεὸν αἰώνιον αἰῶνά τε τεάντων" 
δρχίζω φύσιν αὐτοφυῆ, κρατερὸν 4Ocvoiov 
ς 3 3 dM - ν 

ορχίζω δύνοντα xai ἀντέλλονε Ἐλωαῖον᾽" 15. 
c - c ^ A b] 24 c 3 , 
0p«iLo τὰ ἅγια χαὶ ϑεῖα ὀνόματα ταῦτα, ὕπως ἂν πέμψωσί 
μοι τὸ ϑεῖον πενεῦμα καὶ τελέσῃ ἃ ἔχω χατὰ φϑεν χαὶ xara 
ϑυμόν. 

ἢ Hae ineantationes duobus papyris Graecis a Partheyo editis (,,Zwei 
griechische Zauberpapyri des Berliner Museums in Actis acad. litt. Berolin« 

1865. p. 109—180) nobis servatae intra saec. IV — VII post Chr. m. conditae - 
esse videntur. Versus pessimos ubique ad rectum modulum corrigere nolui. 

L 1 λεῖπε Abel] λώτε. — 3 πρωτείων Kirchhoff] πρωτεύου. ---Ἴ &vto- 
λίηϑεν coni. Dilthey. — Inclusa supplevit Parthey. — 8 χόσμοιο Parthey] 

χόμοιο. — 9 in papyro pro σε fort. νυ extat. — 10 σφραγῖδα Parthey] da 

σφρακῖδα. — 11 δεξιτερήν Abel] δεξιτέρην. — ἣν χόσμος ἐπέσχες cod., 
corr. Parthey, z χόσμον ἐπίσχεις coni. Schenkl. — 14 χρατερόν Abel] 
χράτιστον. — 16 ἀντέλλοντ Abel] ἀντέλλοντα. — 
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Κλῦϑι μάχαρ, κλήζω σε τὸν οὐρανοῦ ἡγεμονῆα 
x«i γαίης χάεός τε καὶ ἴάιδος, ἔνϑα νέμονται" 
πέμψον δαίμονα τοῦτον ἐμαῖς ἱεραῖς ἐπαοιδαῖς 
νυχτὸς ἐλαυνόμενον προστάγμασι σῆς vm ἀνάγκης, 
οὗσπεερ ἀπὸ σκήνους ἐστὶν τόδε (xci φρασάτω μοι 20 
ἕσσα ϑέλω γνώμῃσιν, ἀληϑείην καταλέξας) 
σερηῦν, μειλίχιον, μηδ᾽ ἀντία μοι φρονέοντα. 

μηδὲ σὺ μηνίσης ἐπε ἐμαῖς ἱεραῖς ἐτταοιϑαῖς, 
ἀλλὰ φύλαξον ἅτταν δέμας ἄρχιον ἐς φάος ἐλϑεῖν" 
ταῦτα γὰρ αὐτὸς ἔταξας ἐν ἀνϑρώποισι δαῆναι" 25 
χλήζω δ᾽ οὔνομα σὸν μοίραις αὐταῖς ἰσάριϑμον. 

ἵλαϑί μοι, τεροτεάτωρ, τερογενέστερε, αὐτογένεϑλε" 
δρχίζω τὸ τεῦρ τὸ φανὲν τπερῶτον ἐν ἀβύσσῳ" 
ὁρχίζω τὴν σὴν δύναμιν τὴν τεᾶσι μεγίστην, 
δρχίζω τὸν φϑείροντα μέχρις ᾿Ἵιδος εἴσω, 30 

ἵνα ἀπέλϑῃς εἰς τὰ ἴδια στρευμενὴς χαὶ μή Hue βλάψῃς, ἀλλ᾽ 

εὐμενὴς γενοῦ διὰ τεαντός. 

II. 

1. Φοῖβε, μαντοσύναισιν ἐτείρροϑος ἔρχεο χαίρων" 

«1ητοΐδη, ἕκάεργε, ἀϊττόϊτροτεε, δεῦρ ἀγ]ε δεῦρο" 
δεῦρ aye ϑεστείζων μαντεύ[εο] νυχτὸς ἐν ὥρη ..... 
& σεοτὲ δίφιλον ἔσχεν ἔχων χλάδον ἐνθάδε δάφνης, 
[σῆ]ς ἱερῆς χορυφῆς ἐφϑέγγεο πολλάκις ἐσϑλά" 5 
χαὶ νῦν μοι σπεύσειας ἔχων ϑεσπίσματ᾽ ἀληϑῆ.... 

17 ᾿Αιδος Abel] ἀΐδος. Post v. 17 observante Diltheyo excidit versus 
qui in hymno in Solem a Millero edito nonus est: δαίμονες ἀνθρώ- 
πων oi πρὶν φάος εἰσορόωντες. — 20 ἐστίν Parthey] ἐστί. --- φρασάτω 
Parthey] φρασσάτω. — 22 μειλίχιον Parthey] μειλίχιον. — μοὲ (sic) 

. Parthey] μή. — 25 ἔταξας (vel ἔδειξας) Parthey] ἔδαξας. --- 26 ἐσάρ. 
- Parthey] εἰσάρ. — Sequuntur praecepta quaedam soluta oratione conscripta. 
— 21 προγενέστερος — 80 μέχρις Parthey] μέχρεις. — "Aióoc Abel] 
&ídoc. — 31 πρευμενής Dilthey] πρυμνήσια. 

ll 1,4 óígvAAov coni. Parthey. 
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2, 4n, μαντοσύνης ἱερὸν φυτὸν Madian, ἢ LAT 
ἧς στοτε γευσάμενος πεγάλων ἀνέφηνεν ἀοιδάς" — 
αὐτὸς ἄναξ σχησετοῦχος, ἰήιε, «toque Παιᾶν, 

ἐν Κολοφώϊν): γαίων ἱερῆς, ἐσεάχουσον ἀοιδῆς" d 

ἐλϑέ, τάχος δ᾽ émi γαῖαν ἀτε᾿ οὐρανόϑεν auium ὕδωρ" $2 E 

M nen στομάτων δὲ σταϑεὶς ἔμσενευσον ἀοιδάς" 
αὐτὸς ἄναξ μολττῆς μόλε χύδιμε μολτεῆς ἀνάχτωρ" 

κλῦϑι μάχαρ βαρύμηνι, κραταιόφρων χλύε Tiv: 
ἡμετέρης φωνῆς γῦν, ἄφϑιτε, μὴ σεαρακούσῃς" 
στῆϑι μαντοσύνην ἀπε ἀμβροσίου στομάτοιο" 

ἔγνεσιε τῷ ἱχέτῃ τταναχήρατε ϑᾶττον ^ Αστολλον" 
χαῖρε τευρὸς ταμία, τηλεσχότεε, χοίρανε χόσμου, 
ἠέλιε χλυτότεωλε, Ζιὸς γαιήοχον ὕμμα, 
σεαμφαές, ὑινιχέλευϑε, διιτεετές, οὐρανοφοῖτα, 

αἰγλήεις, ἀχάχητα, τταλαιγενές, ἀστυφέλιχτε, 
χρυσομίτρη, φαλεροῦχε, τευρισϑενές, αἰολοϑώρηξ, 
σεωτήεις, ἀχάμας, χρυσήνιε, χρυσοχέλευϑε, 
σεάντας δ᾽ εἰσορόων xai ἀμφιϑέων xal ἀχούων" 
σοὶ φλόγες ὠδίνουσι φεραυγέες ἤματος ὕρϑρον" 
σοὶ δὲ μεσημβριόωντα τ:τόλον διαμετρήσαντι 

| ἀντολίη μετόσεισϑε ῥοδόσφυρος εἰς ξὸν οἶχον 
ἄχνι ueri στείχει" σερὸ δέ σοι δύσις ἀντεβόλησεν, 
ὠχεανῷ κατάγουσα σευριτρεφέων ζυγὰ echa. 
᾿χὺξ φυγὰς οὐρανόϑεν χατατεάλλεται, EU ἂν ἀχούσῃ : 
σεωλιχὸν ἀμφὶ τένοντα δεδουτεότα óoizov ἱμάσϑλης. τς 95 
ἸΠουσάων σκησττοῦχε, φερέσβιε, δεῦρό μοι ἤδη" 
δεῦρο, τάχος δ᾽ ἐπεὶ γαῖαν, [ἰήιε, χισσεοχαῖτα" 

2, 5 φέρων pro σμίγων (y incertum) coni. Parthey. — 7 χ, σεμνὸς ἀν. 
coni, Schenkl. — 11 χαῖρε post ““πολλον delevit Parthey. — 18 γαιηό- 
gov coni. Sehenkl. — 14 ὑψικέλευϑε Parthey] ὑψιχέλευϑα. — inp 
φοῖτα Dilthey] οὐρανοφοίτα. — 15 ἀχάχητα Kirchhoff] αεἰχητα.. 
17 ἀκάμας Dilthey] ἄκαμνε. - χρυσοχέλευϑε Parthey] zov dica 

— 18 εἰσορ. τε xal ἀμφ. Dilthey. — 19 φεραυγέος coni Schenkl .— - 
poder Dilthey] ὄρϑρου. — 20. e Dr pios: ua 1 

χαῖτα Abel] χισσεοχαίτα.. 

" 
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- LU 

μολτεὴν ἔννετεε, (Φοῖβε, δι ἀμβροσίου orouaroro: 
, , 

καὶ GU, τευρὸς μεδέων ἀραραχχοτα ηφϑησιχηῆρε" 
M - - » 

xai Moioat τρισσαί, Κλωϑώ t "“Ζτροτεός τε Legi τε. 30 

/ HL EIS EK.4THN.)!) 
3... Ὁ Lu 

Zfevo Εχκατη, φαέἕεσσι Σεληναίας μεδέουσα, 
, -— , 

Περσία, Βομβώ, φουρνῖτι «χαὶ;» ἰοχέαιρα, 
3 , 3 3 

ἀδμήτη, λυσία, τετανδιάτειρ᾽, εὐτεατέρεια, 
- 2 € , ς ς , 

δᾳδοῦχ, ἡγεμόνη, ἁγνή, vi'aUyeve κούρη, 
M t- e , - , 

χλῦϑι διαζεύξασα τεύλας χλειτοῦ ἀδάμαντος, 5 
» AU Gr ^ E γ m $n x 
“ρτεμις, ἢ καὶ στεροσϑεν &ztLOXOTEOG 109€ μεγιστη. 

sd B ^ 7, 

σεότνια, δηξίχϑων, σχυλαχαγέει, τεανδαμάτειρα, 
, , 

εἰνοδία, τριχάρανε, φαεσφόρε, τεαρϑένε σεμνή, 
2 Ὕ 2! 2 ἡ 7 

ἑλλοφόν- ἐλϑέ, ἄνασσα «υδναία, τεολύμορφε" 
-2 € ν᾿ Lu 3 M 

δεῦρ ἙἘχάτη, τριοῦδῖτι, τευρίτενοε, φάσμαντ ἄγουσα, 10 
c 3' 2} N ' c N , y ΄ 

ἢ T ἕλαχες δεινὰς μὲν ὁδοὺς χαλεττὰς v ἐπεισεομπεάς, 
τὴν Ἕχάτην σε χαλῶ, σὺν ἀτεοφϑιμένοισιν ἀώροις, 

29 σύ Dilthey] σε. --- μεδέων «gag. Dilthey] μεδέωνα «p. — 30 KAo9« 
“ἰἀχεσίς v Ἄτροπός τε, vel “άχεσις, KAo90 τ᾽ ἌἈτροπός τε coni. Dilthey. 

Ὁ Hune hymnum et duos qui proxime sequuntur E. Miller ex duobus 

papyris graecis, ut Dilthey vidit (Miller enim altum silentium tenet dc 
exemplis, unde has incantationes sumpsit) Berolinensi similibus im 

lucem. protraxit in ,,Mélange de Littérature grécque'*( (Parisiis 1868). 
E. — .Piurimae horum carminum emendationes Meinekio (Hermae IV 5» 

E. sqq. XNauckio (Mélanges gréco-romains ΠΠ 177 sqq.) et Diltheyo 
—— - (Mus. Rhen. XXVII 375 sqq.) debentur. — 1 φαέεσσι Σεληναίης 

ἘΜΟῚ (sie) Ludwich] γιγάεσσα διήνης 4. — 2 Βομβώ Dilthey] βαυβώ. — 
- φουρνῖτι Dilthey| φρουνιτ᾽. — z«í Miller addidit. — 3 λυσίη ἀδμήτη 

| -Dilthey pro ἀδμήτη Avóz. — πανόμάτειρ᾽ Abel (πανδμάτωρ Dilthey)) 
Es ἀδαμάτωρ. — 4 ἁγνά (sic) Meineke] v«r«. — ὑψαύχενε Miller] ψυχαυ- 
3 geve. — 5 χλειτοῦ Meineke] χλυτοῦ. — 6 Ἄρτεμις ἡ Nauck (7 Dilthey)] 

| "Aorspux. -- πρόσϑεν Miller] πρός ut. — ἦσϑα Meineke] ησα. — 

| 7 σχυλαχαγέτι Nauck| σχυλαχαγαιν. — 8 σε χαλῶ ante £24. delevit 
E . Meineke. — 9 ἐλϑὲ ἄνασσα Abel] αλωεισσα. — ᾿Αυδναίη (sic) Dilthey] 

᾿ αὐόνεια. — 10 τριοῦδῖτι Miller] τριοτιδι. --- ἄγουσα Meineke] ἔχουσα. — 
ES 11 ἥ v Nauck] χαιτ. — BaHonds Meineke] ἐπὶ πομπάς. — 12 τὴν 
pe Abel] τὰν Ἑχάταν. — σε Miller] γε. 
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» € , , c - NL YN 2 

χεῖ τινες ἡρώων ϑάνον ἀγναῖοι χαὶ αἀσταιδες, τῆν 
ἄγρια συρίζοντες, ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸν ἔδοντες, 
2 , 2 » 2 2 , T 
ἡνεμόεν ὃ εἴδωλον ἔχοντες « ἀερϑείητε » 15 

, c ' - 2 , ' , ce 
στάντες ὑττὲρ χεφραλῆς, ἀφέλεσϑε δὲ νήδυμον ὑτενον. 

μηδέ zcore βλέφαρον βλεφάρῳ χληιστὸν ἐτεέλϑοι, 
3 b - 

τειρέσϑω δ᾽ im ἐμαῖσι φιλαγρύσενοισι μερίμναις. 
^ R4 - 

εἰ δέ τις ἄλλος toig ἐν κόλσεοισιν χατάχειται, 
- 2 LA S ^N Ha y ' ih] Y 

χεῖνον ἀτεωσασϑω, ἐμὲ ὃ ἐν φρεσὶν ἐγχαταϑέσϑω, 20 
" ^s » 2 - 

x«i σπιρολιτεοῦσα τάχιστ᾽ ἐπε ἐμοῖς τεροϑύροισι τταρέστω, 
, ᾿ 2 dois - , A ^ 2 € 

δαμναμένη ψυχὴν ἐτε ἐμῇ φιλότητι χαὶ εὐνῇ. 
b M , Fes , , , , 

αλλὰ σὺ, ὦ Exacrw ττολυώνυμε, τεαρϑένε χοῦρα, 
j, , , / h] , Dco - ΑΝ - 

ἐλϑέ, ϑεα, χέλομαι, ἐλάαουσ υλαχῇ καὶ ιωῇ..-.-. 

Περσεφόνη, τριχάρανε, — Ota 7» πευρίφοιτε, βοῶτει, 35 
, , 

Bovgoofq, z'augoogu ........ ee 
Ὧν ὦ , , - 3 2 - - 

δεῖρ Ἕχατη ττολύβουλε, χαλῶ σ᾽ ἐτε ἐμαῖς ἐπαοιδαῖς ..... 
' γ 3 - μαινομέγνη ἵσταιτ᾽ iz ἐμαῖσι ϑύραισι τάχιστα 

ληϑομένη τοχέων «re συνηϑείης ve τέχνων «187, 
3 γ - 5 - 

χαὶ στυγέουσα τὰ zt0ÀÀ ἀνδρῶν γένος ηδὲ γυναιχῶν, 80 
2 ^95 2 - - - H 3- 34, 9. 37 1 , 
ἐς τόδ ἑμοῦ τοῦ δ(εῖνα) μόνον ὃ £u ἔχουσα τταρέστω 

- πὶ 2 7 

ἐν φρεσί, δαμναμένη χρατερῆς ὑτε ἔρωτος ἀνάγχης .. - - 

13 ἁγναῖοι καί Meineke] ἁγναῖοί τε. — 14 ἐνέ Nauck] ἐπί. — 
ἔδοντες Dilthey] ἔχοντες. — 15 ἠνεμόεν δ᾽ Dilthey] διδεανέμων. — 
Versum supplevit Meineke. — 16 στάντες Nauck] πάντες. — Post χε- 
φαλῆς in cod. τῆς à.... legitur. — ἀφέλεσϑε δέ Meineke] ἀφετλεσϑεϑε. 
— νήδυμον Schenkl] ϑυτητον y2vxvv. — 17 χληιστόν Nauck] zviZixov. — 
19 τις ἄλλος Dilthey] τιν ἄλλον. — ἑοῖς Dilthey] ἔχοις. — χόλποισιν 
Meineke] χόλποις. ---- 20 χεῖνον Miller] 2xewov. — ἐγκατ. Miller] ἐνχατ. --- 
32 δαμναμένη Miller] δαμνομένη. --- ψυχήν Meineke] ψυχή. -- 34 ἐλϑέ, ϑεά, 
χέλομαι Nauck] λόεσσα ελομαι. --- ἀλωὸος φυλαχα καὶ ιωπὴ cod., corr. 
Dilthey, qui ἐώῃ edidit. — Puncta pro formulis magicis (μασχελλε μα- 
σχελλω qvovxsvta βαωϑορεο βαζαγρα simil) hic et infra posita sunt. — 
25 Περσεφόνη Miller] περσεφόνα. — ϑεώ Miller addidit. — 26 βουφόρβη 
Miller] βουοφόρβη. — 27 πολύβουλε Abel] πυρίβουλε. --- 28 ἵσταιτ᾽ Meineke] 
ἰσαιτ᾽. --- 29 τοχέων Dilthey] τέχνων. — τε Miller addidit. — τε Meineke] 
δέ. — τέχνων τε Dilthey] τέκνων. — 30 τὸ πᾶν coni. Meineke. — 31 ἐς 
Abel] εἰς. — δ᾽ ἔμ᾽ Meineke] ue δ᾽. 
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Hymni Magici. 

, , 

EX NS τας ες στολυώνυμε χυδιάουσα . . 
t 3 * ^ 

φλέξον ἀχοιμήτῳ τευρὶ τὴν Weyqy ..... leer. 
3 τ , ν €- " 

ξφϑ ὑδάτων χρατέεις «ab γῆς x«i σχοονον... 35 
e , 

«ὃν» χαλέουσι δράχοντα μέγαν ἀχροχοδηρεμοι:.... 
- , 2 » 3x. 31323 - , , 

στεεῦδε τάχιστ ^ ἤδη ὃ ἐπὶ ἐμαῖσι ϑύραισι σπεαρέστω. 

IV. ΕΙΣ H.A410N. 

3 , Av b , 2! 

“Δεροφοιτήτων ἀνέμων ἐττοχούμενος αὔραις, 
[i , * » - 

Ἥλιε χρυσοχόμα, διέτεων φλογὸς ἀχάματον τεῖρ, 
, ) 

αἰϑερίαισι τρίβοισι μέγαν τεόλον ἀμφιελίσσων, 
- 35A ce t- 

γεννῶν αὐτὸς ἅτταντα, τά zttQ ττάλιν ἐξαναλύεις. 
ἐχ σοῦ γὰρ στοιχεῖα τεταγμένα σοῖς τε νόμοισι 5 

cr ^? 

χόσμον ἅτεαντα τρέφουσι τετράορον εἰς ἐνιαυτόν. 
- ᾽ὔ * ) fa ^ € - 

χλῦϑι, μάχαρ᾽ χλήζω σε τὸν οὐρανοῦ ἡγεμονῆα 
M , yc 74 X ἢ D 

χαὶ γαίης χαεὸς τε χαὶ -4i0oc, ἔνϑα νέμονται 
, 3 , € * , ^ , zs 

δαίμονες ἀνϑρώττων οἱ τερὶν φάος εἰσορόωντες. 
^ ^ - , , , , 

xai δὴ νῦν λίτομαί σε, μαχάρτατε, δέστεοτα χόσμου, 10 
- ) ^ - 

ἣν γαίης χευϑμῶνα μόλῃς νεχύων v ἐτεὶ χῶρον, 
, , - Ψ M , ? cr 

ztéuov δαίμονα τοῦτον ἐμοὶ μεσαταισιν « ἐν» (pat, 
- 8 ) 

Νυχτὸς ἐλαυνόμενον ττροστάγμασι σῆς vm ἀνάγχης, 
[4 2 H 

obztéQ ἀττὸ σχήνους χατέχω τάδε (xci φρασάτω uot 

33 χυδιάουσα Meineke] χυζαλέουσα. — 35 ἑφϑ᾽ ὑδάτων χρατέεις 
Miller] ἑπτὰ ὑδάτων χρατεῖς. — 36 ov Miller addidit. — 37 ἤδη δ᾽ 
Mnoke] ij. 

IV Ad hune hymnum duorum codicum scripturas in notis proposuit 
Miller. — 4 ἅπαντα, τάπερ Meineke] ἅπανταπερ (ἅπαντα ἅπερ). — 

5 ἐκ cov Miller] ἐξ ob. — σοῖς τε Dilthey] σοῖσι. — 6 τετράορον 
Meineke] τέτρατον (τετραπον). — 8 xol γαίης Dilthey ex papyro Beroli- 
nensi] γαίης τε. — Ἄιδος Miller] αἴδαο (&iótoc) — 9 εἰσορόωντες Abel] 
εἰσοροῶντες. — 10 μαχάρτατε Meineke] μάχαρ ἄφϑιτε. — 11 μόλῃς 
Meineke] μολῇς. — χῶρον Miller] χώρων (χώρῳ). — 12 ἐμοί Dilthey] 
(stra) — ἐν Miller addidit. — 13 ἐλαυνόμενον Dilthey ex pap. Berol] 
ἐλευσόμενον. 
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Hymni Magiei 

ὅσσα ϑέλω γνώμαισιν, ἀληϑείην καταλέξαι) 
σεραῦν, μειλίχιον, μηδ᾽ ἀντία μοι φρονέοντα. 
μηδὲ σὺ μηνίσης ἐσ ἐμαῖς ἱεραῖς ἐπταοιδαῖς, 
ἀλλὰ φύλαξον ἅτεαν δέμας ἄρχιον ἐς φάος ἐλϑεῖν. JR 
χαί μοι μηνυσάτω ὃ δ(εϊνα) vor ἡπτοϑενη δυνατὰ uot ας, 
λίχνει τηρεσίαν «i τὸν χρόνον τεαρεδρεύει. 20 — 
ταῦτα ydo αὐτὸς ἔταξας iy ἀνθρώποισι δαῆναι 
νήματα Ποιράων ταῖς σαῖς ὑττοϑημοσύναισι" .. .. id 
χλήζω δ᾽ οὔνομα σὸν ἱεραῖς μοίραις ἰσάριϑμον ... "a 
ἐλαϑί μοι σεροπάτωρ, χόσμου 7τάτερ αὐτογένεϑλε, 
συρφόρε, χρυσοφαές, φαεσίμβροτε, δέσττοτα χόσμου, 
δαῖμον ἀχοιμήτου χευρὸς ἄφϑιτε, χρυσεόκυχλε, 
φέγγος ἀτε ἀχτίνων χαϑαρὼὸν ττέμτεων emi. γαῖαν 

zéuWov τὸν δαίμονα ὅνττερ ἐξητησάμην τῇ δ(εῖνα). 

4 
V. EYXH ΠΡῸΣ SEA4HNHN EHI IL ASHI ΠΡΑ͂ EELO i. (ἢ 

E Ἔλϑέ μοι; ὦ δέσποινα φίλη, τρισρέσωπε Σελήνη, 
εὐμενίῃ ὃ ἐπάχουσον ἐμῶν ἱερῶν ἐπταοιδῶν, in 
γυχτὸς ἄγαλμα, νέα, φαεσίμβροτε, ἠριγένεια, d 
T χαροττοῖς ταύροισιν ἐφεζομένη βασίλεια, V DE 
ἠελίου δρόμον ἶσον ἐν ἅρμασιν tzvzcevovoa* T Tu 
ἢ Χαρίτων τρισσῶν τρισσαῖς μορφαῖσι χορεύεις, D cn 
ἄστρασι χωμάζουσα, dixo xci νήματα Π]οιρῶν, 
Κλωθὼ χαὶ “1ἄχεσις ἠδ᾽ ᾿“τροστος εἶ, τρικάρανε, 

15 ὅσσα Dilthey ex pap. Berol.] 7» ὅσα. — ἀληϑείην zaraAÉtacDilthey — 
ex pap. Berol.] ἐν ἀληϑειὴ καταλέξῃ (£v φρεσὶν πάντα μοι ἐκτελέσῃ) — γ΄ 

16 inter v. 13 et 14 inserendum esse coni. Dilthey. — M ἐπὶ ἐμαῖς ἱεραῖς. — 
ἐπαοιδαῖς Abel ex pap. Berol] ἐπ᾿ ἐμαῖς ἱεραῖσιν ἐπῳϑαῖς (»ρατεραῖς f 
ἐπ᾿ ἐμαῖς ἐπαοιδαῖς). — 18 μου post ἅπαν delevit Miller. — ἄρχιον ἘΞ 
Dilthey ex pap. Berol.] ἄρτιον. — ἐς Abel ex pap. Berol] si. — Vv.19, —— dm 
20 corrupti sunt; in v. 19 πόϑι δηϑύνει latere coni. Schenkl, v. 20 λύχνος "d 

ÉL * 

ἀπειρέσιος coni. Dilthey. — 22 ταῖς Miller] xai. — bino92uocivaust. Abel] | 

ὑποϑημοσύγῃσι. — 23 1 ἱεραῖς μοίραις Dilthey] ὡρῶν μοιρῶν. Ma. - 
Dilthey ex pap. Berol. qui εἰσάρι ϑμον habet] ἐς ἀριϑμόν. cC PEU xi. 

V 8 τε zai pro ἠδ᾽ coni. Dilthey. rd 
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Τισιφόνη τε Πέγαιρα xci. ᾿,2λληχτώ, ττολύμορφε, 
χέρας δτελίζουσα χελαιναῖς λαμτεάσι δειναῖς, 10 

ἡ φοβερῶν ὀφίων χαίτην σείουσα μετώττοις, 

ἡ ταύρων μύχημα χατὰ στομάτων ἀνιεῖσα, 
ἡ γηδὺν φολίσιν τεετευχασμένη ἕἑρττυστήρων, 
ἐοβολοῖς ταρσοῖσι χατωμαδίοισι δραχόντων, 
σφιγγομένη κατὰ νῶτα τεαλαμναίης ὑτεὸ δέσμης, 15 
ψυχτιβόη, ταυρῶτει, φιλήρεμε, ταυροχάρανε, 
ὄμμα δέ τοι ταυρωτεὸν ἔχεις, σχυλαχώδεα φωνήν, 
μορφὰς δ᾽ ἐν χνημοῖσιν ὑτεοσχετεάουσα λεόντων. 
μορφαὶ λύχων σφύρον ἐστί, κύνες φίλοι ἀγριόϑυμοι. 
τοὔνεχά σὲ χλήζουσ᾽ “Ἑχάτην, πεολυώνυμε, μήνην, 20 
ἀέρα μὲν τέμνουσαν ἅτ᾽ ortu ἰοχέαιραν, 
τετρατερόσωτεε ϑεά, τετραώνυμε, τετραοδῖτι, 
Ἴἄρτεμι, Περσεφόνη, ἐλαφηβόλε, νυχτιφαάνεια, 
τρίχευσε, τρίφϑογγε, τρικάρανε, τριώνυμε ui, 
τριναχία, τριτερόσωτστε, τριαύχενε καὶ τριοῦῖτι, 25 
4j τρισσοῖς ταλάροισιν ἔχεις φλογὸς ἀχάματον τεῦρ 
χαὶ τριάδων μεδέεις τρισσῶν δεχάδων τε ἀνάσσεις" 
“λαϑί μοι χαλέοντι χαὶ εὐμενέως ἐτεάχουσον, 
ἡ τεολυχώρητον κόσμον νυχὸς ἀμφιέσεουσα, 
δαίμονες ἣν φρίσσουσι καὶ ἀϑάνατοι τρομέουσι, 80 
χυδιάνειρα Dec, πολυώνυμε, χαλλιγένεια, 

9 Τισιφόνη τε Méyeiga Meineke] περσεφόνη τεμετερα. — 10 ἢ 
χέρας Miller] ἡμέρα. — 11 7 Meineke] 7. — σείουσα Meineke] σείεις 
τε. — 14 ταρσοῖσι Miller] ταρσοῖσιν. — χατωμαδίοισι Meineke] χαματω- 

δίοισι. — 15 δέσμης Meineke] δεσμοῖς. — 16 ταυρῶπι Miller] ταυρώπη. 
— ταυροχάρανε Abel] ταυροκάρηνε. — 11 δέ τοι Miller] δὲ τό. — 
18 χνημοῖσιν Dilthey] χνήμαισιν. — 19 μορφόλυχον dubitanter coni. 

- Meineke; σοί τε λύχοι φίλοι εἰσί coni. Schenkl. — ἐστί Meineke] ετστιν. 
— 20 σε Miller] γε. — 'Ex&tgv Abel] ᾿Εχάταν. — πολυώνυμ᾽ ἐρήμην 
ἀέρα χτλ. coni. Meineke. — 22 τετραοῦῖτι Miller] τετραοδευτε. — 24 μήνη 
Meineke] σελήνη. — 25 τριναχία Abel] ϑριναχία. — 31 τριάδων Dilthey] 
τρισσῶν. — δεχάδων Mille] δεχάτων; Meineke δεχάνων coni. — 

28 ἐπάκουσον Meineke] εἰσάκουσον. — 39 νυχός Miller] νυχτός. — 
1 χιδιάνειρα Abel] χυδιάνειρε. 
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e A E] Uv i 
ἘΠ ΞΉΜΕΤΕΣ κερόύεσσα, ϑεῶν γενέτειρα χαὶ ἀνδρῶν, * 

καὶ φύσι παμμήτειρα" σὺ γὰρ φοιτᾷς ἐν ᾿Ολύμτεῳ ! 
εὐρεῖαν δέ c ἄβυσσον c ἀτεξίριτον ἀμφιστολεύεις. 
ἀρχὴ χαὶ τέλος εἶ, στάντων δὲ σὺ μούνη ἀνάσσεις. 35 
e σέο γὰρ τεάντ᾽ ἐστὶ xai ἐχ σέο τεάντα τελευτᾷ" 
ἀέναον διάδημα τεοῖς φορέεις χροτάφοισι, 
δεσμοὺς ἀρρήχτους ἀλύτους μεγάλοιο Κρόνοιο, 
xai χρύσειον σχῆσετρον ἑαῖς χατέχεις πταλάμαισι. 

χαῖρε, ϑεά, xal σαῖσιν ἐτεωνυμίαις ἐτεάχουσον. 40 
γράμματα τῷ σχήτετρῳ ἅγια Κρόνος ἀμφεχάραξε, 
δῶχε δέ σοι φορέειν, ὑφρ᾽ ἔιισεεδα τεάντα μένοιεν, 
δαμνώ, δαμνογόνη, δαμασάνδρα, δαμνοδάμεια, 
σὺ δὲ φάους μεδέεις ἀραραχαραρὰα ηφϑεισιχήρε. 

, ^ 99 2; ^ , ? , 

ϑύω σοὶ τοῦ ἄρωμα, 40g τέχος, ἰοχέαιρα, 45. 

οὐρανία, λιμνῖτις, ὀρείτελανε εἰνοδία τε, 
γερτερία γυχία ἢν ἀιδωναία σχοτία τε, 

ἤσυχε χαὶ δασπλῆσι, τάφοις &y δαῖτας ἔχουσα, 

νύξ, ἔρεβος, χάος εὐρύ" σὺ γὰρ δυσάλυχτος ἀνάγχη 

μοῖρά τ᾽ ἔφυς, σύ v ἔρις, βάσανος, ὀλέτις σύ, δίχη σύ. 50 
Κέρβερον ἕν δεσμοῖσιν ἔχεις φολίδεσσι δρακόντων. 
χυανέα, ὀφιοτελόχαμος χαὶ ζωνοδραχόντι, 

αἱμοττότις, ϑανατηγέ, φϑορηγόνε, χαρδιόδαιτε, 

32 ταυρώπις Dilthey] ταυρῶπι. — 33 παμμήτειρα Meineke] παμμής- 

τωρ. — σὺ Miller] ot. — 36 ἐκ σέο Miller] ἐξεω. — ἐκ σέο Meineke] 
εἰσαιωνε. — 37 τεοῖς Abel| σοῖς. — 39 χρύσειον Meineke] χρύσεον. — 
παλάμαισι Abel] παλάμαισιν. — 40 ὑπάκουσον coni. Meineke. — 41 ἅγεα 
Abel] & τοι (ἅ ys to. Miller). — ἀμφεχάραξε Abel] ἀμφεχάραξεν. -- 
42 σοί Meineke| 59v. — 43 δαμνογόνη Dilthey] δαμνογένεια. — δαμασ- 
άνδρα Meineke] δαμάσανδρα. — δαμναναναία gnosticum vocabulum coni, 
Dilthey. — 41 φάους Dilthey] z&ovc..— 46 λιμνῖτις Dilthey] Aviti. — 
ὀρείπλανος Ὁ. εἴνοδία Meineke] εἰνοδίαι. — 41. μυχία coni. Meineke. — 
T ἀιδωναία Meineke] τε ἀιδωναῖα. — 50 μοῖρά τ᾽ Meineke] μοῖρα δ᾽. — - 
ἔρις Meineke] ἔρινυς. — βάσανός v 2 — ὀλέτις σύ Meineke] ολετισι. --- 
91 φολίδεσσι Meineke] φολίσιν σύ. — 52 χυανέα Abel] χυανέη. — 
ὀφιοπλόχαμος Dilthey] ὀφεοπλόκαμε. — ζωνοδρακόντι Meineke] ζωνο- 
δράκοντι. — 53 αἱμοπότις Dilthey] αἱμοπότι. --- καρδιόδηκτε --- páomyuse 
Meineke (-jyovs Miller)] φϑορηγενες. 
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Hymnus in Isim. 

2 , 2 

σαρχοφάγος, κοϊτετόχευτε᾽, ἀωροβόρ᾽, οἰστροτελάνεια, 
3, N VECES - , , , - , 
ἔλϑ ἐπὶ ἐμαῖς ϑυσίαις zal μοι τόδε τερᾶγμα ττοίησον. 95 

Hymnus in Isim.!) 

[Col. I. 
ἰγύπτου βασίλεια λινόστολε, τᾷ γονοέσσας 

2! b , 2 

αὔλαχος ἀρχαία μέλεται τεολύτευρος ἀγυιά, 

54 σαρχοφάγος Dilthey] σαρχοφάγε. — σαρκ. καὶ ἀωροβόρε χοπε- 
τύκτυπε οἰστροπλάνια cod., corr. Miller. 

!) De hymno in Isim haec rettulit Ross in Inscriptionum Graecaruur 
Ineditarum fasciculo secundo (Athenis 1842 p. 3 544.): ;, Hymnum in Isidem 

reperi [in Andro insula mense Iulio anni 1844] inter rudera antiquae urbis, 

ad casam Ἰαννάχη “ουχρέζη. Tabula est oblonga, albi marmoris, qua- 
tuor columnis [47 versuum] inscripta; sed titulum pessime habitum adeo 
festinanter transscribere coactus fui, ut difficiliora attingere non possem. 

Exscripsi igitur tantum Col. I et IV; verum si cui otium contingat, 
tabulamque commode ad lucem obvertat, crediderim etiam Col. II par- 

tem superiorem, et per totam fere Col. III dimidiam versuum partem 

qua Col.IV attingunt, legi et transscribi posse*. Col. II et III descripsit, 
reliqua eontulht Welcker (Mus. Rhen. Tl 1843 p. 436 sqq). 

Textum a Rossio editum iterum emendatius imprimendum euraverunt 
Sauppe (YMNOZ ΕἸΣ IXIN. Hymnus in lIsim. Ab L. Rossio repertum 

primum distinxit emendavit annotavit Hermannus Sauppius.  Turiei 

MDCCCXLII, Bergk (in ,Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, 

herausgeg. von Theodor Bergk und Julius Caesar* Marburg. 1:43 
p. 36—46, 49—52) et Welcker (Mus. Rhen. lI 1843 p. 327—334.) Plurima 

etiam G. Hermann emendavit (Z. f. Alt. 1843. p. 377—383). Quae Schmitz de 
hoe carmine in ,The Classical Journal* (London 1843 p. 34 sqq.) disseruit, 
non legi. Hymnum ad Isidis templum quod erat Andri olim pertinuisse 

veri quam similimum, poetam ex Nonni schola prodiisse certum est. 
De ipsa re imprimis dignus est qui conferatur Diodorus Siculus I c. 

37,9 sqq.: Οὐχ ἀγνο δέ, διότι τινὲς τῶν συγγραφέων ἀποφαίνονται τοὺς 
τάφους τῶν ϑεῶν τούτων ὑπάρχειν ἐν Νύσῃ τῆς Ἀραβίας, ἀφ᾽ ἧς καὶ 

-. Nveetov τὸν. Διόνυσον ὠνομάσϑαι. εἶναι δὲ zal στήλην ἑκατέρου τῶν 
᾿ ϑεῶν ἐπιγεγραμμένην τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς Ἴσιδος ἐπι- 

«i ytyotg9ac Ἐγὼ Icic εἰμι ἡ βασίλισσα πώσης χώρας, ἢ παιδευ- 



Dod 

Eres Ξ 

σειστροφόρος ΒούβασεΟξ, ἀμαλλοιόχοισί « τ (Más 
γαϑομένα σεεδίοισιν, ὅττᾳ στάλαν ἀσάλευτον 
εἷσε φιλοϑρέσχων ἱερὸς νόμος e βασιλήων, 
σᾶμα τεᾶς, δέσττοινα, μοναρχίας, ἱχέταισι 

λαοῖς ἀτεύοισαν. ἐγὼ χρυσόϑρονος oig 
ὁωμαλέα σχάσετροισιν, ὅσαν τευριλαμττέος ἀχτὶς 
ἀελίω σελάγεσχε βολαῖς φορβάμονα γαῖαν, 
ἀσφαλέων ' Ἑρμᾶνος ἀττόχρυφα σύμβολα δέλτων 
εὑρομένα, γραφίδεσσιν & v ἔξυσε τεᾶσι χαράξας 
φριχαλέον μύσταις ἱερὸν λόγον, ὅσσα τε δάμοις 
ἀτραττὸὺν ἐς χοινὰν χατεϑήχατο, σπεάντα βαϑείας 
ἐχ φρενὸς ἐχφάνασα διαχριδόν. ἅδε ϑυγατρῶν 
zoéoga Κρόνω ϑυγάτηρ Ἶσις, δάμαρ εἰρυμ[ ἐδοντος] 

296 MN WIVM in 

15 

ϑεῖσα ὑπὸ Ἑρμοῦ, καὶ ὅσα ἐγὼ ἐνομοϑέτησα, οὐδεὶς αὐτὰ 
δύναται λῦσαι. ἐγώ εἰμι ἢ τοῦ νεωτάτου Κρόνου ϑεοῦ 9vyd- 
tgo πρεσβυτάτη. ἐγώ εἶμι γυνὴ καὶ ἀδελφὴ Ὀσίριδος βασ ———— 
λέως. ἐγώ εἰμι ἡ πρώτη καρπὸν ἀνθρώποις εὑροῦσα. ἐγώ 
εἰμι μήτηρ 490v τοῦ βασιλέως. ἐγώ εἰμι ἡ ἐν τῷ ἄστρῳ [t — 
κυνὶ] ἐπιτέλλουσα. ἐμοὶ Βούβαστος ἡ πόλις ὠκοδομήϑη. τὸς 
χαῖρε, χαῖρε, Αἴγυπτε ἡ ϑρέψασά με. ἐπὶ δὲ τοῦ Ὀσίριδος éu-c AC 
γεγράφϑαι λέγεται" Πατὴρ μέν ἐστί μοι «Κρόνος νεώτατος ϑεῶν : 

ἁπάντων, εἰμὶ δὲ Ὄσιρις ὃ βασιλεύς, ὃ στρατεύσας ἐπὶ πᾶσαν 
χώραν ἕως εἰς τοὺς ἀοικήτους τόπους τῶν Ἰνδῶν zal τοὺς 
πρὸς ἄρκτον κεκλιμένους μέχρι τῶν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ 
πηγῶν, καὶ πάλιν τἄλλα μέρη ἕως Ωχεανοῦ. εἰμὶ δὲ υἱὸς 
Κρόνου πρεσβύτατος zal βλαστὸς ἐχ χαλοῦτε καὶ εὐγενοῦς 

φοῦ σπέρμα συγγενὲς ἐγεννήϑην ἡμέρας. καὶ οὐκ ἔστι τόπος 
τῆς οἰκουμένης εἰς ὃν ἐγὰ οὐκ ἀφῖγμαι, διαδοὺς πᾶσιν ὧν 
ἐγὼ εὑρετὴς ἐγενόμην. τοσαῦτα τῶν γεγραμμένων ἐν ταῖς στήλαις 
φασὶ δύνασϑαι ἀναγνῶναι, τὰ δ᾽ ἄλλα ὄντα πλείω χκατεφϑάρϑαι διὰ 
τὸν χρόνον. 

1 τᾷ Bergk] và. — 6 μοναρχίας Sauppe, Welcker]. μοναρχείας. — 
ἱχέταισι Abel] ἱχέταισιν. — Τ Toig Sauppe] εἰσις. — 10 ἀσφαλέων. Her- ὁ 
mann] δειφαλεωδ. --- σύμβολα Rossi apographum, συνβολα est in la- A v 

pide. — 11 γραφιδεσσι χατεξυσε ταισι χαρ. lapis, corr Hermann — 
e 

12 δάώμοις Hermann] δαμος. — 14 ἐχφάνασα Sauppe] υφανασα. — 
ϑυγατρῶν Hermann] τυράννων. — 15 Ἶσις Sauppe] zig. — Versum 
suppleverunt Welcker et Sauppe. 
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3 € H 
ἐμμὲὶ πιοολυζάλωτος ᾿Οσίριδος, ᾧ πότ᾽ c[zradóc] 

b 

τὰν αὑτὰν ἀνέλυσα γενέϑλιον [αὔλαχα ῥίζας] 
βριϑομένα σοβαροῖς ἑλικότελοχος [ἀμφὶ τεροσώποις] 

- e 2 

aizvvóo βασιλῆος, ov ὡρανὸς ἐπρέσ[ βευσεϊὶ, 
, , * x AMEN , 

ϑεσμοϑέτις μερότεων, τῶς [ov τις ἀνὴρ καταλύσει] 20 
2 2 ν , 

οὐδ᾽ ἀπαμαυρώσει zro|ÀÀóc χρόνος, οὐδέ τεοτέ σφιν] 
BEENDEN] —..:ntll.—--0pI 
00 0 TOSS AERE SER UPEP AERE Dire 1. 
BEEN ole InISTA 

1^; - 

EE ρει uus TTL 25 
3 
duc iyo zoAvpovAog ...:.-.. 2-2... 

M , , d 

ENNIUM. MDdGARQ? 2M. Te. :--2--- 
ἐς χρίσιν ὠρανίοισι. χαταχϑονίοις ......... 
ΗΝ ,ςτὐγχεαν᾽....ς τὴ τρις νος 
λοξοτεόρου σελάγεσίχε κατ᾽ αἰϑέρ]α x«i πυροέντων 30 
27 , [39 $t. J , αέλιον τεώλων ἀγήτορα φαίνοτεα χύχλων 
ἐς τεύόλον ἰϑύνεσχον, ἵν᾿ εὐχόσμοισι ττορείαις 
» 347 , L 
ἄξονες LAC/yOLOL ττεριχτυτεέοντι διαύλῳ 

, , 3 2 » cr z 

νύχτα διαχρίνωσιν zx ἤματος. ἅδε ϑαλάσσας 
σερᾶτον ἐν ἀνϑρώττοισι τεεράσιμον ἤνυσα μόχϑον. 35 
ce 

ἅδε διχκασττολίᾳ ῥώμαν τεόρον, ἅδε γενέϑλας 
2 2 * - 3 ἀρχὰν ἀνδρὶ γυναῖχα συνάγαγον" εὖ τε σεΐ λά]νας 

16 Ὀσίριδος Sauppe] οσειριδος. — lota subscriptum in o (v. 16) 
Bergk et Sauppe, in διαύλῳ (v. 33) Bergk, Sauppe, Welcker addi- 
derunt. "Versum suppl. Sauppe. — Vy. 17—22 Hermann supplevit. — 
18 ἑλιχόπλοχος Hermann] ελινοτροπος. — 19 βασιλῆος ὃν ὠρανός Bergk] 

᾿βασιληιος ov o& | vog. — ἐπρέσβευσεν Hermann] εἰγρες .. — Ad v. 
-20—2:; Sophoclem (O. T. 867 sqq.) conferri iubet Schenkl. — 20 roc 
Hermann] yoc. — 21 πολλὸς] Abel scripsit (δαμάτωρ Hermann). — 22 
ἐμπελάσει λάϑα Hermann] εἐνπετασειλα .. — 26 σις Sauppe] εἰσις. --- 
28 ὠρανίοισι Bergk, Sauppe] ὠεαγιοισι. — χαταχϑονίοις Bergk] χα. -. 

|o «0» ..00..— 29 πλαγχτών Bergk] πλαγχτει. --- 80 suppl. Bergk. — 
31 φαίνοπα Bergk, Sauppe] φαινονα. — 32 i90vtoxov Bergk, Sauppe] 

— ειϑυνεσχον. — ἵν᾽ Bergk, Sauppe] «v. — 34 διαχρίνωσιν Bergk, Sauppe] 
᾿ διαχρεινῶσιν. — 35 ἤνυσα mem Sauppe, Welcker] gvso«.— 37 σελάνας 
cepe, Sauppe, Welcker] σε. . τας. 



ἐς δεχάταν ἁψῖδα τεϑαλότος ἄρχιον ἔργου 
φέ 7γος ἐσε᾿ ἀρτίγονον βρέφος ἄγαγον" ἅδε γονήων 
ἁζομένως τιμὰν ἔτι νητειάχως ὑττὸ μαξῷ 40. 
κωρισμοῖς ἐδίδαξα μελίφροσι, φοιτάδι. δ᾽ ὀργᾷ 
μᾶνιν ἐρεισαμένα μυχάμογνος ἄχρις ἐτε᾽ εὐνὰς 
"Aoc ἠστείλησα μελαμφαέων τε βερέϑρων Nr 
ἀστόργοις φυλαχὰν βαρυττάμοσιν. ἐμμὲ δ᾽ ἀρούρας , 
σευροτόχω μεδέοισα, δαϊξάνδρων ἀττεὸ χειρῶν f 45 
ἐχϑομένα βρώμαν, Gv φωλάδες ἔστυγον ἄρχτοι, 
τὰν λύχος ὠρυχτὰς λιμῷ τεϑοωμένος ἀλχὰν 

[Col. ΠῚ 
δυσμαϑέων, ἀτεενήζναϑ᾽ ὁμαίμον)]ος οὐλαϊμὸν ἄγρας], 
τλαϑύμων [δ᾽ ἀγέλᾳ βορὸν] ἀνϑερεῶν[α ττεελ]άσσας 
ἀγροίχοις τὼς δρυμὸς ἀμείλιχος [ἔτρεφεν οὔτι] ὅ0 
φείσατ᾽ Or[ov| σκχιεροῖσιν ἐν ὥρεσι. ϑυϊμὸν ἰαίνων] 
ML ΝΥ ΑΝ τωξεκεκ Sm 

ϑωσσοίσιν,. 1 9 Los EE nU. Di 
No S ΡΕ ΤῊ, ἘΠ .. OPtOv λάπτοισα φιλατόχα σαμ 
M NEN: 21 37, PRESE μαιμώοντε τατασιν. . .. 55 

2 , -— 5. 
desc els cns DINEM αν USRREI τς 

b] : 

ERSTE S  ΣΩΣ [ανϑ']οώτεοισινοτασω . . οντατον 
E oct diu &£0VLOV .. .. . . . €00Q . . 

38 ἁψῖδα Sauppe, Welcker] ἀψειλα. — ἄρκιον Hermann] ἄρτιον. --- 
39 γονήων Bergk, Sauppe, Welcker] γονηίων. — 42 μυκάμονος Bergk, 
Welcker (μωχάμονος Hermann)] uvxeuovoc. — 43 μελαμφαέων Hermann]. — 
μελαμφαρον. — 45 πυροτόχω Hermann] zvgrvotoxo. — δαϊξάνδρων | 

Bergk, Welcker] δαιξα»ὃ. ὧν. — χειρῶν Hermann] μειρων. — 46 ἐχϑο Ὁ 
μένα Hermann] ἐχϑομεναν. --- £ovvyov Bergk, Sauppe, Welcker] sorvoov. - 
— Vv. 48—51 supplevit Hermann. — 48 οὐλαμόν Hermann] ovó«. — 

49 ταιϑυωωγο ... x£v ..... aveguav - - . αἀσσας estin lapide, corr. He 
mann. — 50 ἀγροίχοις τὼς et ἀμ. Hermann] ἀγροικιοσιωσ et μειλιχος. — — 

91 φεισατον.σωζεμοσετωφεσιοῦυ est in lapide, corr. Hermann. wd 
Col. Π et III inde à v. 52 Abel primus distinxit, nisi quod - iam 

Welcker v. 97, 103, 109, 110, 111, 120 expedivit. — 53 ϑωσσοισσον.. — 

54 ααπτοισα. — 56 avyuos. 
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BED. τ το xe Mag ue στοῦ 
t ter τ τε δον Ὡς PEUT, 
ΝΠ τορος co veis s. 
πον ógem[|a»y. .... .. 2... Mew 
2! , 

ἄμστεελον &4z00 ...... a e tacens d 
ΝΥ τ h-urRHmIxe UE 
fou xccw»qegs 3 ............ CY EIS 
Nus y 

BEEN Bovedg- aov ulIA LL. EY 

ztüca δὲ μιταναο. . .. . . .. Lee Re td 
BEEN LU nlt. e ANDER EER ei 
EEUU EI prd auum τἀ τος s ee εὶς,  φ PE Le m. 

ΝΞ T SERA OD EN T PT ON 

[CoL III.] 

E... 2e... €X. χορ &rÀaoe μῦϑος 
pr NER EE So sl. oto vaURb.. “πες 
EN τ  πτ τ ξ σπ-- . 0vÓe μοναρχῶν 
miu. IPS OPuLG. ... ἂν -EvvOD ii. 
Bi. E A OVUEBOGE -.. . . GUY DR si. A 
ERUn 5. . Eu ταρτὰ ὃ." ag ure... 
E ho. δον s deg". 2-5... ἀφ᾽: (DEG Sois - 
EAE. ϑανιον ἀνδρὶ γυναῖχα . . . 
HQ 2s... . οδαγρον αὐχένος aizcoc 
e9u......... [χ]ατεύνασεν ἅσυχα ττειϑώ.. 
2... μαδὲσ. .. ϑελγέος ἠδ᾽ ἀμαρυγᾶς . .. 

ἐρέχτερον ἐν στολιήταις 
EN τ το ἣν ἄμμι. à. ᾿ἁμαρρὰς- ... 

γ ΛΝ 

ee rer. . VEy αἰόλον. ἀντὶ. ὃ: ολισϑοί, 
πορΠὺτ τ᾿ Ξ Adgey. clóax d. ἀγγά 

- 

2f , τ 

ΝΠ τοὺ ον νον . . δίδεσι 7EQOTCGQ, . 

EE VLSL.I-l. Peel 2. dy TEBUROG 2 xs 

(fortasse corruptum est. 
- 82 μετερα. — 85 ἀμητυν. — 89 εἰχεσιος. — 104: otaytoo. — 

299 

82 

$5 

90 

95 

100 

105 

110 



Nw. 7 US P DNBRY . .. Ατα 
eee ee e e en ee e s δὔστοχον οὔροις . 
IEEE M .. 
το d voc Eau cuu c out 
eee en n n n n n n n n n n n s ἐν δὲ βαρεῖαι. 
e NUNC MN OI X S - μερίμνας - «. : 

De D Μὰ τ τ e c f 

: SEVERI ace. SI uU E GS DUEA Tonic. 
- eme a s» « ev» a e Ratones cca. Arr cel DUM RENE 

» uz gae 1$ τσ A. US Hoc 9 6C» NER Uo 

AUI A GM TCOLAMREEENEEC NEC ES ο΄ 

πο ὡτοσευς NX 
A Doe ris PORRSGUDNE SPIEL EC MH eL ET τ 
ye s. ! 

E εἶδος Mim Wis eO IRI P Ru iai cis MMOTLAG DE 
δὶ 

MAC 

* cuOVOQELTO. . a 
MN E E E V 

. γαλάναν.. 
o. CYOBBLE S ER 

a sai DOG M 

ur iE EAM . αἰαδοσ. 2E 

IM ICONES E 

-— . , , . * . LI . . . , . . . L] Li LI . . . 

Ἂς Lamia 

M 
* ^ , . . . . , LI . . . * . " . . . , , , . 

TE τ NEN 
* . . . . . . * * . . . * . « 

1 

et ag 

j 
MOT fray 

i * . M . . ᾿ j . . " LJ . 

Bia. το e. v ehe δή Eq Etre aie uiis T 

e Col. IV. 
INS . eo βασιλῆὸς ÓuG συν. 2 nnn 
Ez xat μὲ καλεῦσι γεαρεῦρον»" £a... LEE ME ; 

συμφέρομ᾽ We AME ΘΚ 

ὅσσα δ᾽ ἐμὸς γνώμων γόος εἰσιὸ[ ev aprire 

120 pore — 129 opea. — 136 βασιλῆος pend οὶ 
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- ΄ ΠΑ a3 9 8 2 - 
τ΄ ἐς πέρας ἰϑύνω: τὰ Ó ὑπείροχον ἀγχαλέ[οντα)] 140 

πο. - - ς L Prat ὔ , M 
— — xUooc υττοχλάζοισ, Ὁπάταν βασιληίδα τιμὰν] 

Ά 3 € - 3 ? 

χετήσσονϑ᾽ ἁματέραν. δεσμῶν δ᾽ ἀέκουσαν ἀν[ἄγχαν] 
2 , ^ ^ , 2 , 

ἀλλύω" τελωτὰ δὲ φιλεύδιος Αμφιτρίτα 
^ € * 2 - 

δ᾿ γηυσὲ μελαμτερῴροισιν ὑσταὶ τεαχνωδέος αὐχμῶ, 
Cry , € N , , 

B ἀνίχα μειδάμων, tÀcoav ἐρύϑοισα ταρειᾶν, 145 
3 , ^ D /^ , 2 γ , 

ἀμτεετάσω Τηϑὺν γλαυχώλενον" ἐν Ó ατεεράτοις 
x , 5 , ^ Ca, * ἤὉ᾽ ^ 

E βένϑεσιν ἀστιβέα τελαγχτὰν 0Ó0v, evvé με ϑυμὸς 
E T χορϑύσῃ, χλονέω" “ταντᾷ δὲ μελανϑέι ῥοίζῳ 

τ ? , ^ , 3 * ; , 
στεερχόμενος βαρὺ τεύντος ἐνὶ σττήλυγξι βαϑείαις 

- 315 9^ H , JLat , , 
μυχᾶτ ἐξ αδύτων" πραάταὰ Ó ἐπεὶ σέλματι δούρων 150 

Ἂ b , ^ , ν ἢ , 

χολστωταν οϑόγαισι Soav τρόπτιν ἐϑύνεσχον, 

oidua χαϑιτσετεεύοισα ̓ " δαμαζομένας δὲ ϑαλάσσας 
ν᾿ Ἁ 

P ὠχυτεύροις ἐλάταις ἑλιχὰν ἔστασε χορείαν 
2 5 γ 

“Ἱωρίδος εὐλοχία χεερισεάλλετο ὃ ἐν φρεσὶ ϑάμβος 
I , M 

εἰρεσίαν ἀδάητον ἐν ὀοϑμασι τεαττταινοίσαις. 155 
3 , 

| lotc ἐγὼ τεολέμω χρυερὸν νέφος ἕρχεσι μόχϑων 
| 3 , , 

| ἀμφέβαλον, χλήζοισι σπεολυχτέανον βασίλειαν 
΄, ^ ΞΕ - 

ϑεσμοφόρον. νάσως δὲ βαϑυνομένας azo διζᾶν 
2 

ἐς φάος ἐκ βυϑίας zoravayayov ἰλύος αὐτά, 
͵ V , , , 2 , ) » 

«pex *«L ττε[ δίω]ν ozcooruev βάσιν, ὀργάδα v ἀραῖς 100 
“Ἕ ς 

στηριχταῖ!ς ζείδωρον ὑτεερτείνοισα, βοαύλοις 
2 7 

μαλοχόμοι[ς τελήϑοισ)αν" im ἀφριύεντι δὲ Νηρεὺς 
€* ^ rf P1 

σελάσσεν υ δει τεύ]χων ττερὶ μάρμαρον ἄνϑεσιν ἄχνας, 
- c M , * , 3X 

qAoicBo|v ὑπὸ β]ρεμέϑοντα “τοτὲ χροχάλαισιν ἀράσσων 

- 140 υπειροχοπανχαιό .. est in lapide, corr. Hermann. — 141 τεμάν 
Bergk, Weleker] τε... — 142 ἀνάγχαν Bergk] e... — 143 ἀλλύω 
Bergk, Sauppe pro «v2vo, quod contra nostrum scribendi morem 
est. — 144 μελαμπρώροισιν lapis. — 146 ἐν δ᾽ ἀπεράτοις Sauppe] 

τ΄ εν δὲ περητοισ. --- 155 ἐν Hermann] sv. — 160 suppl. Bergk, Sauppe, 
——  Weleker. — 161 suppl. Sauppe. — 162 μαλοχόμοις restituerunt Sauppe, 
ess Welcker; cetera Hermann supplevit (πλήϑοισαν Abel, πλήϑουσαν 
— — Hermann) — 163 πλάσσεν Hermann] πλλσετ. — ὕδει pro v . .. 
V d — Sauppe. — τεύχων Hermanno debetur.—164 φλοῖσβον Sauppe] φλογερο 

—.—Qetera in vv. 164—168 Hermann supplevit. — 164 ποτὲ xg. ἀράσσων 
- A Bermann)].otivozaócici aQaooo. 
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[χοιράδας " ἀμφὶ λόφως δὲ κατ᾽ ὀφρύος ἑρσάεσσαν 
[χεχλιμέναν φέρ]βω τεοτὲ ματέρα περκάζοισαν 
[ὄμφακα χαρμοδ]ότειραν" ὑπτερφιάλοις δὲ κεραυνῶ 
[ἀστράπτοισα βολαῖς dom ϑνατοῖσί ιν] ἀττειλάν 

166 Pro βω fort. go est in lapide. — ἀπειχαζοισαν est in lapide, 
corr. Hermann; ματέρ᾽ ἀπειχασϑεῖσαν Bergk.—167 ὑπερφιάλοις Sauppe] 
υπερναλοισ (vincertum). — 168 ϑνατοῖσιν Bergk, Sauppe] ovaroo . ... 
— Post v. 168 sequuntur quindecim versus litteris ita corrosis ut legi 
nequeant. 



(Siglis A.— — Argonautica, E. — 

^ 

—. Afavuaógc A. 141. — Cuv uel | "A9o A. 465. 

A À. 149. 

-. "Aaofapoénc L. 461. 
E  "AB«orutdoc À. 487. 

Ἄβας: "ABavroc A. 187. 
d ᾿Αβύδου À. 485. e 

᾿Αγελείη L. 518. 
— "Ayqvoolóso A. 680. 

"Ayzatog A. 207, 764, 1086, 1092, 

Indiees. 

— 1098, 1145, 1180, 1204, 1273. — | 
| "Aysxalo A. 579, 127. — "Ayzatov 

: A. 198. ; 
Ἶ ᾿Αγλαΐη H. 60, 3; F. 140. 
E: ̓Αγνιάδῃ À. 690. — ᾿ἡγνιάδην A. 
| 322. — ᾿Αγνιάδη A. 542. 
᾿Αγροτέρην A. 938. 

- Ἄδμητος Δ. 115. 

 Ἄδράστεια F. 36; 109, 1; 111. — 
: - Adoacclc F. 110, 1. — ᾿ἡδρήστει- 
ἂν E. 36. 

| ᾿Αδωναίην A. 30. 
᾿ς Ἄδωνιν E. 41; H. 55, 26. — 'άδωνι 

H. 56, 4. 
L. ᾿Αϑηναίη L. 10, 679. — ᾿Αϑήνη A. 

- 589, 604; F. 279, 1. — ᾿Αϑηνᾶ F. 
-. 131—136; 198; 199; 289; 308; 310. 

— ᾿᾿Αϑήνης A. 582. — ᾿4ϑήνην F. 

L Index nominum. 

Εὐχὴ πρὸς Μουσαῖον, H. — Hymni, L — 
Lithiea, F. — Fragmenta designantur). 

Αἰαῖον À. 1208. 
Αἰακίδην A. 130. 

Αἰακῷ A. 185. 
Αἴαντι L. 615. 
Αἰγιαλόν À. 131. 
Alywa A. 186; F. 255; 257. — Αἰ- 

γίνης À. 130. 
Αἰγυπτίων A. 32. 
Αἰγύπτου H. 42, 10; 55, 19. — Ai- 
γύπτῳ A. 43, 102. 

Ἀίδης H. 68, 6; F. 7, 1. — Ἀΐδαο 
A..972, 1142; H. 18; 157255; 

F. 224, 3. — ᾿Αίδεω H. 69, 8. — 
Ἀίδου F. 238, 1. — "Awoc Ἀ. 41, 
53. — "Aióqv H. 3, 11; 41, 5 

Αἰήτης A.55, 199, 803, 811, 1022.— 
Αἰήταο A. 110, 111, 860, 865, 872, 
894, 1215, 1301, 1304; L. 315, 887. 

— Αἴήτεω A. 162, 841, 989, 1365. 
Αἰϑαλίδην A. 133. 

Ai94jo Ff$6 ; 48; 52. — Ai9£o H. 5,4. 
Aiuorvíag A. 19. 

Aivéog A. 523. — Aivgog A. 508. 
Αἰνήτη A. 504. 
Αἰνιάδης A. 140. 

AioA(ógv A. 723. 
Αἴσηπος À. 488. — Αἰσήποιο À. 144. 



Aicovióngc A. 57, 82, 280, 576, 613, | - 
810, 876, 1343. — Αἰσονίδῃ A. 590, 
827. — Αἰσονίδην A. 946, 1361. 

Al'govoc À. 65, 297, 305, 491, 989, 

1016, 1176. 
Αἰτναίη A. 1252. 
Αἰῶνος E. 28. 
᾿Αχειρεχόμης L. 400. 
'"Axraio. F. 12, 7. — ᾿Αχταίων X. 

1073. 

᾿Αχτορίωνος A. 119. 
"Aàéov A. 150. 
᾿Αλεκχτορίδης A. 138. 
᾿Αλεξάνδροιο L. 354. 
᾿ληχτώ A. 968. Cf. 'AAAgzto. 
᾿Ιλϑαίη À. 159. — ᾿Αλϑαίης A. 161. 
"A2zsiógv A. 295. 
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Κικόνεσσι A. 18. . 
Κιμμερίοισι A. 1120. 

Κίρχη A. 1225. — Κίρκης A. 1207, 
1364. — Κίρχην A. 1216. 

Κλείτην A. 600. 

Κλειώ H. :6, 8. 
Κλωθώ H. 59, 16; L. 632; F. 39. 
Κοιαντίς H. 35, 2. 

Kotov F. 95, 5. 

Κόλχοι À. 901, 1342. — Κόλχων A. 
59, 751, 824, 857, 1012, 1041, 

1302, 1326. — Κόλχοισι(ν) À. 844, 

863. — Κόλχους A. 98, 287. 
Κολώνας A. 157. 

Κομήτου À. 163. 
Κόρη F. 47; 158; 186; 194; 210 sqq. ; 

214. 

Κορύβαντα H.39, 4. — Κορύβαντες 
H. 38, 20; F. 210. —— Koovg&vrov 
A. 25. --- Κορύβαντας E. 20. 

Κόρωνος A. 138. 
Κόσμος F. 51. — Κόσμου E. 89. 
Κόττος F. 39. 
Κουρῆτες H. 31, 1; 38, 1, 7; 38,20; 

F. 112; 134; 149; 194. — Κουρῆτας 
E. 20. 

Κρήτη F. 188. — Korg A. 1350. 
Kotov F. 95, 5. 
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Κρονίδης L. 11, 88; F. ?84, 1. E 
Κρονίδαο L. 556, 604; F. 133. — 
Κρονίδην A. 345. 

Κρονίοιο H. 44, 5; 12, 3. — Κρόνιον 
A. 1081. — ρόνιε H. 15, 6. 

; Κρονίωνος A. 93; F. 123, 22. — 
Κρονίωνι A. 119; F. 245, 1, 

Κρόνος L. 651; F. 31; 104; 108; 114; 

i 115; 118; 197 ; 243, 1; 244; 245. — 
Koovov H. 14, 5; 27,12; 48, 1; 
$4, 2; Ε΄ 243, 2. --- Κρόνοιο L. 

646, — Κρόνῳ F. 35, 505; 100, 4; 

105, 1. — Κρόνον A. 426; E. 26; 

.F. 93; 95, 6; 99, 1. — Κρόνε H. 

13, 5 (bis). 
Κρονότεχνε H. 3, 8. 
Κυανέαις A. 682, 1160. — Κυανέας 

A. 109. 

Κυανοχαίτης F. 2, 2; 46. 

Κυβέλοις A. 22. | 

Κυδωνιάς H. 36, 12. 
Κύζικος A. 501. — Κυζίκου A. 595.— | 
Κύζικον A. 524, 569. 

Κυϑέρεια A. 868. — Κυϑερείῃ H.| 
42, 1. 

Κύχλωπες FK. 35, 510; 39; 93. — 
Κύχλωπας A. 171. ᾿ 

Κυλλήνης A. 181. 
Κυλλήνιος F. 224, 2 

0 Κυλληνίδα L. 554. 
Κύπρις A. 418, 1226. — Κύπριδος 

— Ἢ. 32, 7; 56, 8; 65, 1. — Κύπριν 
ms 

Κυπρογενές H. 55, 15. 
Κύπρῳ H. 42, 1; δῦ, 24. — Κύπρον 

A. 30, 1283. 
Κύρβαντ᾽ H. 39, 2. 
Κυταιίδα Ἀ. 821, 1006. --- Κυταιιάσιν 

A. 906. 

Kozvtóg F. 155; 156; 321. — Ko- 
xvtov H. 57, 1; ΤΊ, 2. — Κωχυ- 

τοῖο F. 154, 5. 

M. D. fa 

T 
P 

| Μήμνοιο Ἀ. 918; L. 359. — nU 

Fogesóee H. 28, τ i 

“Ιαοδόχος Ἀ. 148. 
«Ἰαοϑόῃ A. 136. 
«Ἱαομεδοντιάδης L.389. "(ad 

“απίϑαι A. 416. — “απίϑαις A. Mi. 

Aatíivov A. 1248. 
“άχεσις F. 39. — Adyso( H. 59, 16. 
“Ἰειβηϑριάς Toiv. 
“ειβήϑρων A. 51, 1314. 
“ελίων A. 1013. 

“έρνου A. 210. 
“ευκοϑέην E. 35. 
Ax99c H. 85, 8. 
Anuvutósoot ᾿Α, 411... s 

. A. 472, — Τῆμνον À. 99. | 
“1ητοΐδης L. 8. — Δητοΐδαο L. 162— 

Anrotóyv L 398. ἵν. 

“Μητώ E. 19; F. 289. — JL iod: B | 
49, 1; 201, 2. — “ητοῖ H. 35, Lo 

“ιβύης A. 143. — digo A. 102. 

“ιλύβαιον Ἀ. 1250. XE. 

Alvog F. 182. 5. » EA 
«ἱιπάξου À. 156. ETE / 

“ιταί A. 108. n BEMAUT 

“οξία H. 34, 7. Me e 

Avalov H. 65, 1. Ee 

“υγχεύς Δ. 181, 1188. E 
“Τυδοῖσι H. 49, 6. SUM " 

“υχαονίην Δ. 1280. ' 
«ύχος À. 119. — Δύχοιο A. 718. 

Avacoposb H. 34, 1. [4 e » 

Μαιάνδρου À. 154. 
Μαίης L.1. . 
Μαινάσι H. 45, 8. 
Μαιώτας A. 1060. 



* [: 

ΟΝ 1054.— Μαιώτιδα A-1064. 

BDunerudec A. 744. 
- Mezoofitov A. 1107. 
Y - Μαλεήτιδος A. 205. — Μαλεήτιδας 
E A. 1365. 
- Μιαλείης A. 1233. 

- Magivóvvoiat À. 144. 
Μαρσύας F. 310. 

 Mezcovigc L. 349. 
έγαιρα À. 968; H. 69, 2. — Με- 

! "yatone L. 225. — Μέγαιραν L. 128. 
ΔιἊεϑυμναίου F. 11, 4. 
Μειλινόην H. 11, 1. 
MéAcuvav A. 718. 
“Μελάνιππος L. 438. 
MzAaviloiwgtv A. 1355. 
Μελέαγρος A. 158. — Νελέαγρον 
"A. 162. 

Meigoigc A. 167. 
 Msàinmouévg H. 76, 8. 
Μέμνονα L. 694. 
Μέμφιν A. A4. 

— Mtugiv H. 34,2 
- Meveroio A. 136. 
— Μενοίτιος A. 192. 

Μήδεια A. 867, 887, 966, 936, 949, 955, 
989, 1016, 1340. — - Π1ήδει’ A. 999. 
- Mmaósigc A. 180. 1030, 1308. — 

.— Μηδείῃ A. 1334. — Μήδειαν A. 195, 

-1093, 1175, 1303, 1322, 1343. 

LIN E. 40. 
- Μηήνη H. 9, 2, 3; L. 484. — ἥήνης 
[4 E. d; F. 4, 2; 5, 2; 6, 4. 
TY “Μητέρα ἀϑανάτων E. 40. 
Miu F. 48; 56; 69, 1; 123, 11. — 
Mg» F. 61, 2. 

d ᾿ Μίδας F. 310. 
— Μιλήτοιο À. 153. 
“Μινύαι A. 315, 465, 492, 526, 565, 

. — 606, 612, 810, 858, 1020, 1342. — 
᾿ς Μινυῶν À. 113, 590. — Μινύαις Δ. 

, 193, 294, 478, 843, 855, 1042, 

1365. — Mivvgoi(v) A. 81, 94, 443, 
453, 521, 169, 713, 864, 1171, 1270, 

1348. — Μινύας A. 111, 505, 720, 
1303, 1331. — Μινύηας X, 219. 

Μινυήιον A. 254. 
Mloqv H. 42, 8. 
Μνημοσύνη. F. 162, 2. — Μνημοσύ- 

vuc H. 76, 1. — ΠΙνημοσύνην E. 
17; H. 77; 1; F. 95, 2. * 

Μνημώ F. 163. 
Moto" 

59, 1, 19; 69, 12; L. 151, 
F. 238, 4. — Moto» A. 107. 

ΙΜοσσύνοισι A. 142. 

ἹΜουνυχίης A. 935. — Πουνυχίῃ A. | E 

1076. 

Movcoe F. 17, 1. — Πούσης A. 6.38 x 

Μοῦσαι H. 18, 2; F. 319. — Mov- 3 
σέων F. 959, 1. — Μουσῶν E. 

162, 1. — Movouc E. 17; H. 11, 2. 
Μουσαῖος F. 159. — Μουσαῖε À. — 

308, 858, 1191, 
1. — Movooi 

Mowoc A. 942, 
128, 942. 

Mvgjudóvoc A. 131. 
Μύσια A. 631. 

1847; E. 1; ἘΞ 25, 
F. 4,:3;:5, 3; 68 
990. — Μόψον À. — 

Nato. H. 54, 6. 
Ναπάταις Δ. 155. 

Ναυβόλου A. 146. 
Ναύπλιος À. 202. 
Νεῖλος A. 45. 

Νεμέοις F. 10, 2. 
Νέμεσι H. 61, 1. 
Νηλήιος A. 155. 
INgosic F. 104. — Νηρέος H. 24, 1.— 3 ὶ 
Νηρέα A. 336. — Νηρήα L. 584. — 
Νηρεῦ H. 23, 3. 

A. 1362. — Μοῖρα Ἡ. 59, 11 
14. --- Μοῖραι A. 711; H. 43, 1. — 

6555; 72M 



-Νίκης H. 88, 4. — Νίχῃ H. 88, 7. — 

Níxgyv E. 36; H. 38, 1. 

Νομάδες A. 1077. 
Νόμον H. 64, 2 

Νύξ H. 3, 2, 12; F. 30; 52; 59, 2; 
86 — 89; 91; 97; 99, 1; 113; 114; 
117, 1; 121; 122; 126. — Νυχτός 
A. 15, 18, 341; H. 7, 3; 59, 1; F.86, 
2. — Νύχτα E. 24; H. 8, 1; F. 96, 
1. — Νύχτες F. 60. 

Νύμφαι H.51, 1; F. 160, 2 

φας E. 15. 
Νυσαῖαι H. 51, 15. 

Νύσιον H. 46. 2. — Νύσιε H. 52, 2. 

— γύμ- 

Ὀβριμοπάτρη L. 575. 
Ὀδυσσῆος L. 618. 
Οἰάγροιο À. 1316. — Οἰάγρου À. ΤΊ. 
Ὀιλεύς A. 193. 
Οἰἱνεύς A. 159. 
Oivoc F. 202—204. 
Ὀλυμπίου H. 14, 4. 

Ὄλυμπος F. 104; 112. — Ὀλύμπου 
H. 25, 7; 59, 12; 88, 3. — Ὀλύμ- 
zo H. 38, 23; 55, 15. — Ὄλυμπον 
H. 45, 4; 56, 11; L. 9, 12, 688; 
F. 61, 3; 167, 7; 201, 2. — Cf 
Οὔλυμπος. 

Ὁμόλη A. 462. 
Ὄνειρε H. 86, 1. — Ὀνείρων A. 1142. 
Ὀπόεντος A.192. — Ὀπόεντα A. 180. 
Ὀρτυγίῃ H. 35, 5. 
Ὀρφέος A. 1233. — Ὀρφεῦ A. 71. 
Ὀσίριδος A. 32. 
Οὐλύμποιο H. 17 (2), 3; F. 35, 501; 

238, 2. — Οὐλύμπου AÀ. 464. — 
Cf. "Ολυμπος. 

Οὐρανίδαι Ll. 151. 
Οὐρανίοιο F. 44, 2. — Οὐρανίη H. 

55, 1; 76, 9. — Οὐρανίην E. 41. 
Οὐρανόπαιδ᾽ H. 19, 1. — Οὐρανό- 

z«. H. 27, 18. 

οὐρανόν 39, 3; 89, 1 170, Je * 
Οὐρανέ H. 3, 1 

'Ogloy F. 35, 503. 

Παγασηίΐίδας À. 112. 
Πάγγαιον F. 140. M 
Παιάν À. 175, 1356; H. 8, 12; m 

11; 34, 1; 52, 11; 67, 1. — Thes. 1 
vog Δ. 21. E 

Παλαιμόνιος Α. 210. ᾿ 3 
Παλαίμονα E. 35. — Παλαῖμον H. 

75, 3. - "x 

Παλλάς À.1157; H. 32, 2; L. 10. — 
Παλλάδος AÀ. 268. — Παλλάδα 

-E. 28. 
Παλλήνης À. 156. — Παλλήνην. As 

466. E 
Πάν F.36; 48. — Πανός H. 11, 3. ἘΝ ἃ 

Πανί H. 51, 8. — Πᾶνα E. 15; 

H.11,1; 384; 24 3 

Πανδώρη A. 982. — Πανδώρην ΔΑ... :Ξ 
"915. i 

Ilavixov H. 11, 23. 
Παρϑενίης Δ. 87, 264. 
Παρϑενίοιο A. 130. 
Πάρις L. 356. — Πάριν L. 357. 1 
Παρνασσός F. 200. 2 ou 
Παρνησίδα A. 2. 

Παταρήιε H. 34, 1 
Παφίης H. 57, 4 
Παφλαγόνων A. 134. 
Πειϑώ F. 212. 
Πειρεσίην Ἀ. 164. 
Πεισματίῃ A. 628. 
Πελίης À. ὅθ, 884. — 

223, 1312. ass 
Πελλήνην A. 211. , 



οσειαν H. 1, 4. 

Περσεύς Y. 640. — Περσῆι L. 542, 
* 551. 

Περσιφόνι F. 219; 308. — Cf. ΣΦερ- 
— gsqovy et Φερσεφόνεια. 

Περσηιάδαο L. 511. 
Πηλεύς À. 816, 445. — Πηλέος A. 
Nu. — «in Α. 580. — Πηλῆα 

'"- A. 1261. --- Πηλέα A. 130. 
Πηλίου A. 370, 434. --- Πήλιον A. 
- 887, 458. 
Πηνειός A. 165. --- Πηνειοῖο A. 167. 
Πηρώ A. 149. 
Πιερίδες H. 76, 2. 
Πιερίην A. 50. 
Πίνδου A. 380. 
Πισήτιδας A. 213. 
Πίστιν E. 25. 
Πιτύην A. 486. 
Πλευρώνιος A. 207. 
Πλουτεύς Α.1194.-- -Πλουτῆος À.182. 
Πλοῦτος H. 68, 9. 

Πλούτων H. 18, 4; F. 186; 187. — 
Πλούτωνος Η. 39, 3. ---Πλούτωνα 

Ἢ. 29, 20. — Πλούτων᾽ H. 72, 4. 
υτώνη F. 184, 1. 

μάντιος L. 350, 357, 762. 

Ποιναί A. 982. 
Πολυδεύχης A. 664. --- Πολυδεύχει 
ἫΞ A. 587. — Πολυδεύχεα A. 121, 

^ 941. 

oiim H. 76, 8. 
λύφημος À. 168, 654. 

“Πόντος F. 104. 

Ποσειδάων F. 160, 8. — Ποσειδῶν 
EF 255; 289. — Ποσειδῶνος A. 

E Ποσείδαον E. 5; H. 17, 

hid 

Πραξιδίχης A. 31. 
Πριαμίδης L. 356. --- Πριαμίδαο L. 

394. --- Πριαμίδη L. 690. 
Πριάμοιο L. 441, 111. 
Πρίηπον H. 6, 9. 
Προϑυραία H. 2, 4, 12. 
Πρόνοιαν E. 30. 
Πρωτεῖ H. 25, 9. -- Πρωτέα A. 

339; H. 25, 1. 
Πρωτόγονος F.36; 48; 57. — IIpo- 

τογόνοιο H. 14, 1. --- Πρωτόγο- 
γον H. 6, 1; F. 59, 1. 

Πρωτοχλῆς F. 240. 
Πρωτοχρέων F. 240. 
Πυϑίῳ H. 79, 5. — Πύϑιε H. 34. 3. 
Πυϑοχτόνε H. 34, 4. 

Πυϑῶνος À. 1. — Ilv9oi H. 79, 5. 

Πυριφλεγέϑων F. 155; 156; 321. 

Ῥέα H. 14, 1, 7; 58, 6; F. 31; 35, 
506; 47; 104; 112; 
Ῥέας H. 18, 1. 

“Ῥέη A. 547, 625. --- Ῥέης A. 553. 
Ῥείη A. 535, 615; F. 105, 1; 305, 1.— 

Ῥείης A. 551. --- Ῥείην A.604; F. 
95, 4; 106, 1. --- Ῥείαν E. 26. 

“Ρηβαίου À. 118. 
“Ρίπαιον Ἀ. 1123. — -Βιπαίους A. 

1079. 

“Ροδόπης A. 86. 
“Ρυνδακίδας A. 632. 

Σαβάζιε H. 48, 1. 

Σάβου H. 49, 2. 
Σαγγάριος À. 116. 
Σαλαμῖνος Ἀ. 186. 

Σαμοθϑρήχη H. 38, 21. — Σαμο- 
ϑρήχην A. 29, 466; H. 38, 4 

194; 308. — - 
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Σαπείρων A. 155. 
Σαράγγης A. 1052. 
Σαρδώ A. 1283. : 
Σαρδῷον À. 1248. 
Σατύροις H. 54, 7. 
Σαυρομάτας A. 1062. 
Σειρῆνες A. 1285. — Σειρήνων A. 

1271. 

Σεληναίη F. 11, 8. 

Σελήνη H. 9, 1. 
Σεμέλην E. 34; H. 44, 2. 

Σηπιάς A. 400. 
Σιγύννων A. 156. 
Σιληνῶν H. 54, 2. 
Σίνδης A. 748. 
Σίνδων A. 1046. 
Σιντιαχαῖς A. 411. 

Σινώπη F. 257. --- Σινώπης A. 154. 
Σιφαέσι A. 124. 
ZXxie«9oc À. 461. 

Σ χύϑας A. 1074. 

Σμινϑεῦ H. 34, 4. 

Σολύμων A. 153, 1302. 
Σποράδων A. 1358. 
Στερόπης F. 39. 
Στρυμονίας Ἀ. 80. 
Στύξ F. 156; 157; 

ὁ ἘΣ 29; H. 69, 4. 
Συρίης H. 55, 11. 

Συριηγενέος H. 55, 17. 
Σύρτιν A. 1348. 
Σωτῆρας E. 21. 

821. — Στυγὸς 

Ταιναριεύς Ἀ. 205. 
Ταίναρον A. 41, 1370. 
Ταλαός À. 148. 
Τανάγρης A. 147. 
Τάναϊς A. 750. 

Ταρτάριον H. 18, 2. — Ταρταρίοισι 
H. 37, 8. 

Ταρταρόπαις À. 917. 

| 
| 

“Τιταρῆϑεν A. 128. 

. H. 56, 10; 51; 0; 15 
Ταύρους À.- 1075.2 

Τεγέης A. 151. 
Τελαμών A. 184. 
Τέμβριος A. 715. 
Τερψιχόρη H. 16, 9. 
Τηϑύς F. 81; 100—104. — TySdog] 

A. 335, 1104. — Τηϑύν H. 22, 15. 
F. 82, 25 '95, 1. — Τηϑύα E, 3. | 

Τιβάρηνα A. 141. 

Τισαίη A. 460. 

Τισιφόνη A. 968. P 
Τιτάν τ 512, 1057; H. 8, 3; 12, 5 

ὟΣ — ^ MPs H. 87, 15. p. 102, 

1. — Twuü&vsg F. 39; 100; 103; | 
104; 278. — Tiegoi d 35, 507. — 
Τιτᾶσι A. 516. — Τιτῆνας F. 39, 2; 

Τιτηνίς H. 86, 2. Sua NE S 
Τιτυοχτόνε H. 34, 1. — E 
Τίφυς A. 274, 358, 371, 442, 490, 

528, 532, 619, 651; 701. — Τίφυν 

A. 122, 128. — Τίφυ A. 848. 
Τμῶλος H. 49, 6. — Τμῶλον H, 48, 4. 

Τομαριάς A. 264, 1156. 
TowvvóAsuog F. 215; 217. —— 
Τριτογένεια H. 32, 18. — Τριτογε- - 

γείῃ A. 66. — Τριτογένειαν A. 
492, 586. 

Τρίτωνα A. 339. — Nisi 
34, 4... un 

lus F. 310. 
Τριτοπάτορες F. 240. 
Τροίηνδε L. 358. 
Τρώων L. 689. — Τρώεσσιν L. | 8 

766. δ᾽ JU ἢ 
Τυνδαρίδαι A. 990. aye E 
Τυρρηνιάς A. 1249. M d 
Τύχη H. 2, 14 Ἐν Ou 



yi E i c. 2. ἘΣ στάρι. 81, 1. 
λαίους A. 1062. — 
λας A. 927, 643. 

«ucc F. 256. 
γπερβόρεο: A. 1082. --- Ὑπερβορέους 
PA 1077. ὁ. 
(Yaeoiov A. 1217, 1362. — Ὑπερίονα 
E- P. 95, E 

τνε H. 85, 1. 
Ὑψιπύλεια A. 414. — Ὑψυτύλη X 
—- 578. — Ὑψιπύλην A. 419. 

DcéSov F. 57; 152, 10. 
"«soiuBooroc L. 166. 
βρότῳ L. 129. 

deinzsc À. 1296. — Φαιήχων 4.1310. 

Φαίνων F. 20, 1. 

Φάνης F. 38; 53; 56—58; 635qq.; 
E" 

— Φαεσιμ-. 

Φάνητος F.58, 2; 59,2. — | 
3 ᾿ Ψάνητ᾽ Cnm) F. 41, 1. — Φάνητα | 
- A. 15; H. 6, 8; F. 46, 15 61, 2; | 

— 167, 3; 168, 1. — Φανῆ F. 171,3. | 
"Q'igic A. 150, 1052. — Φώσιδος A. | 
ὃ 784, 1039. — Φᾶσιν A. 85, 

- 961, 657, 759, 791. 
Φεραιόϑεν Ἂς 115, 223. 

Φερητιάς A. 189. 

v φονείης H. 24, 11; 30, 6; 44,6; — 

coge H. ies 5; 46, 6. 

—-- nep. x 23, 1192. 

— e Περσεφόνη. 
E A. 181. 

335, | 

Φινεύς A. 671. — Φινῆος A. 680. — 
duvg A. 675. 

Φλεγραίων H. 32, 12 
Φλέγρη A. 1125. 
Φλίας Ἀ. 194. 

Φοίβην F. 95, 4 
Φοῖβος A. 191; L. 360, 514. — Φοί- 

βου A. 382; H. 67, 6. — Φοίβῳ 
A. 140. — Φοῖβον H. 35, 4; 19, 

6; L. 398; F. 160, 11. — Φοῖβε 
E. 7; H. 34, 1; F. 49, 1. 

Φολόῃ Δ. 418. — Φολόην A. 380. 

Φόρχυς F. 31; 104. — Φόρχυν F. 

95, 5. — Φόρκυνα A. 339. 

Φρίξος Δ. 812. — Φρίξοιο À. 791 — E 

Φρίξου A. 861. 

Φρυγίης H.21, 12; 48, 5. — Φρυγίῃ 

H. 42, 6; 49, 5. 
Φυλάχον A. 139. 
dco: H. 10, 1. 

Φωκίδος Ἀ. 141. 

'χαλδαίων F. 5, 20; 6, 94. 
Χαλκιόπη À. 862. — Χαλχιόπην À. 

194. 

Χάλυβες À. 741. 
| Δαονίην A. 129. 

"σεφόνεια H. 57, 10. — Φερσε- | 
Χάος F. 36 —38; 48; 52. 

“Χαρανδαίων A. 153, 1047, 1302. 
Χάριτες H. 43, 8; 60, 1. — Ααρί- 

των H. 10, 13. — Χάριτας E. 18. 

Χάρυβδις A. 1254. 
Χάρων F. 158. 
Χείρων A. 318, 398, 411; L. 11. — 
Χείρωνι À. 381, 408. 

Χινδαίων A. 153. 

Χρόνος F. 36; 39; 4$; 50; 52; 58, 1; 
67, 1; 276. — Xoóvov A. 13; E. 29. 
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ἸΩχεανίς F. 35, 504. : 

ἰῷχεανός H. 11, 15; F. 31; 32, 1; 
39; 100, 1; 104; 155; 156; 212, — 
Ἰῷχεανοῖο A. 306, 512, 537, 1187; 
E. 27; H. 51, 1; F. 35, 506; 152, 
11; 220. .— "Qxeavov À. 333, 1151; 

H:99; 15: R 71897352255 Ἰῷχεανῷ 

A. 1081. — Ὠχεανόν E. 21; H. 

IL Index scriptorum, 

(Numeri unciniss inclusi fragmentorum Orphicorum sunt.) 

Achilles Tatius Isag. ad Arati Phae- 

nom. p. 76 sqq. (53), p. 85 (90). 

Aétius 6f. 10 (180), I 10. 125 (180). | - 
Agrippa a Nettesheim Occult. Phil. 
1 14 (322). 

Alexander Aphrodisiensis in Arist. 
Metaph. I p. 800 (85). 

Alexander Trallianus I 545 (173). 

Apollodorus Bibl. III 10, 12 (256). 

Apollonius Rhodius I 494—512 (35). | 
ev (58. Damascius Quaestiones de primis prin- - Apuleius Apol. 30 (172). 

Aristides Or. IV 1 (234). 
Aristoteles de anima I 5 p. 485 B 

(241). —de gener. anim.II 1, 613 C(8). 

. Arnobius adv. nationes V 19 (196), 

V 26 (215). 
Athenagoras Legatio pro Christianis 

p. 294 C (39), p. 295 C—296 B (41), 
p. 309 A (47). 

Ausonius in Grypho v. 74 (229). 
Cedrenus Hist. Comp. I 37 (170). 
Censorinus de die natali c. 18, 11 (249). 

Chaleidius in Plat. Tim. e. 126 (95). 

Clemens Alexandrinus Cohort. p. 5. 
(196. 200), p. 6 (215), — Cohort. 

apud quos 
fragmenta servata sunt. 

| Clemens Romanus Homil. VI 4. e 

M sah MEL g* T 

| 88, 8; 88, 1s SE . 95, 6. 

νόνδε A. 1069. e 
- Ὧραι H. 43, 1; F. 129. «εὐ εις ὧν H 

29, 9. — V RET. 11, 4.— os : 
E. 18. M 

᾿Ωρείϑυια A. 219. 
olov L. 495. 

poésis. Orphicae 

IX 

c. VII p. 22, Strom. V 14. 259. V ; 
12. 693 (5). — Strom. I 400 (242), - 

- V 242 (251. 252), V 244 B (253), 
V 251 B (237), V 259 A B (238. 239), 
VI 259 (43), VI 263 (264), VI 265. 

(230), VI 266 (45. 188). 

sqq. (37. 38). — Recogn. X c. 50, 
X 7. 316 (38). 

EM 

cipiis p. 133 (52), 142, 307, 346 
(61) 147 (68), 186 (98) 198 (50), 
289 (278), 380(48), 382 (30), 387 o 

Diaconus (Jo.) ad Hes. Theog. v. 411 
(809), v. 617 (164), v. 950 (ras 
161. 162). E 

Didymus Alex. de trinit. H M, 
p. 300 (265). 

Didymus in Geopon. II 35 (262. 263). 

Dio Chrysostomus (Anonymus) Or. - 
XXXVII p.107.(10) — —— 

Diodorus Sieulus I 2, 14; III 62, τ 
(165), I 11, 8 (168), 192, 8,1 90, 
4 (159). ΠῚ 62,8 Am. τ 



Etymologieum Gudianum p. 82 (288), 

p. 395 (214). 
ologieum Magnum s. v. Φάνης 

X — (40), s. v. Γίγας (44). 

Euscbius Praep. Evang. XIII 12 (6), | 

HI 9 (123). 
Bintuus ad Dionys. Perieg. v. 1 
—(220). — ad Hom. Il. XVIII 5701 (82). 

Ficinus (Marsilius) de vita ccelitus | 
comparanda e. 6 (312), c. 22 (311).— | 

in Plotin. L. V Enn. ΤΠ c. 5 (313), 

in Plotin. L. VIII Enn. IV c. 5 
(314). — Comment. in Plat. Conv. Or. 
VI e. 17 (315), Or. II. c. 8 (316). — 
Append. in Tim. c. 23 (317). — de | 
immort. anim. VII 18 (318), XIV 

10 (319), XVIII 8 (320), XVIII 10 
(321). 

Firmieus Maternus de errore profan. 
relig c. 6 (200). 

Fulgentius Myth. III 7 (271). 

Galenus de antid. II 7, 909 B (174). 
Gaudentius Isag. Harmon. initio (42). 
Gregorius Nazianzenus in Julianum 

Or. HI p. 104 (289. 290). 

Hermias in Plat. Phaedr. p. 105 (275), 
-. 125, 137 (65), 135 (64) 140 (88. 116), 
- 141 (59. 89.92. 120), 143 (85), 144 
— (60. 89), 148 (109. 110). 
Hippolytus Refut. omn. haeresium libri 
. X p. 208 (3). 

Jamblichus de anima apud Stobaeum 
— Ed. Phys. 141, 38, I 49, 32 (241). — 
— "Theolog. Arithm. V 37 (146), IX 

59 (149). — Vita Pythag. V 28 
- p. 304, V 96 p. 306 (141). 

otus auctor Collect. Chem. in Fabr. 
Bibl Gr. XII ed. a. 1740 p. 762 

τ p 
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Julianus Or. VII 216 (153). 
Justinus Cohort. e. 15 (4. 7. 170), 

c. 17 (209). — Monarch. c. 3 (4). 

Lactantius Instit. I 5 (57), I6 (75), 
I 13 (243), IV 8 (62). 

Lutatius Placidus ad Stat. Theb. IV 

516 (282). 
Lydus de mens. I 15 (151), II 5(144), 

II 7 (145), II 11 (147. 148). 

Maerobius Sat. I 8, 22 (152), I 17, 

42 (80), I 18, 12 (167), I 18, 17 
(169), I 23, 22 (235). — Somn. Scip. 
I 12 (206). 

Malala (Jo.) Chronogr. IV p. 72. 73 
(49), 73. 74 (52), 74 (56), 75. 76 
(16). 

Martyrium Theodoti Ancyrani et Sept. 
Virg. e. XXIV 124 (308). 

Menander de encom. 2 p. 31, 
41 (233). 

5 p. 

Michael Ephesius in Arist. Met. LM j 

301 (85). 
Mythogr. Vatie. III 10, 7 (310), III 

11, 24 (271), III 12 (206)). 

Nonnus Abbas ad Greg. Naz. in Julian. 
III p. 104 (290). — Coll. et exp. 
hist. quibus Greg. Naz. in priore 
invectiva in Jul. usus est e. 78 (66). 

Nympiodorus in Plat. Alcib. I p. 19 
(366). — in Plat. Phaedon. 32 (208). 

— in Plat. Phaedr. (85. 155. 156. 
225. 228). — in Plat. Phileb. p. 264 

(163). —inPlat. Polit I1303 C (227). 

Orion Etym. p. 163, 23 (279). 

Pausanias I 14, 3 (217), 1 37, 4 (262), 
IX 27, 2 (232), IX 30, 12 (231). 
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Philoponus ad Aristot. de anim. I 8| 
p. 485 B (211). 

Photius s. v. Τριτοπάτωρ (210). 
Plato Crat. p. 400 C (221), 402 B (32). 
— Legg. II 669 D (254), IV 715 D 
(33). — Phileb. p. 66 C (34). — Polit. 

II 363 C (227). — Tim. p. 40D (31). 
Plinius Nat. Hist. XX 32 (179), XXV 

12 (178), 1 indice libri XXVIII 

(177), XXVIII 34 (175), XXVIII 
43 (176). 

Plutarchus de def. orac. e. XII (250). — 

de placitis philos. Π 13 (1). — 
Sympos. II 3, 2 (42), VIII 4, 2 
(246). 

Pollux HI 39 (266). 

Pophyrius de antro nymph. p. 118 
(113), XIV 15 (211). 

Proclus in Hes. £x; v. 118 

II 181 (69. 70), 
70 (126), III 88 (71. 123). — in Plat. 
Crat. p.24 (135. 211), 30. 31 (118), 36 
(61), 52. 53 (127), 57 (116), 59. 66 
(114), 59 (86. 190), 62 (210), 64 
(50^, 65 (116), 66 (123), 71 (50), 79 
(55), 85 (305), 85. 96 (106), 90 (186), 
97 (99. 107), 100 (201. 218), 102 
(274), 111 (138. 201), 111. 112 (218), 
112 (137. 201), 114 (202 — 204), 
116 (101. 140) 118 (134) — in 
Plat. Parmen. I 40 (93), I 91 (191), 
II 22 (123), IV (124), IV 235 
(72), VI 102, VII 168 (52), VII 230 
(50). — in Plat. Polit. p. 353 (184), 

372 (221), 375 (205), 380 (293), 384, 
385 (236), 387 (133), 388 (115), 
696 (154. 222. 223. 224). — in Plat. 
Tim. I 4 D (296. 297. 298), I 29 D 

(83), I 35 C (236), I 36 E (183), I 
51D (132), I152B (131), L52D, I 

(248), 
126 (244. 292), 763 (24), 767 (29), |- 
804 (27), 820 (24). — in Plat. Aleib. 

III 33 (193), III | 

τ (205), I54 D (52), I 54 B (102), 1 
) 57 F (103), I86 B (50), 

Protospatharius (Jo.) ad Hóa. uH v. 

Psellus apud Allatium (216), in Gte; ; 

Pseudo-A puleius de emp: p. 12 

| B 1 Po y P, I 58 

1381 A (77), 
II 63 E (117), II 65 B (300), IT 65 D 
(301), II 93 E, V 335 B (74), II 
93 E, V 291 A (85), II 95 D (84), 1 
11 95 E (121. 122), II 96 BC (126), 
II 96 E (112), II 97 B, II 124 D 
(294. 295), I1 99 A (120), IL 100 A, - 
(92), IL 101 D (140), I1102 DE (71), 
ILt17 € (52),11 121 A (105), IT 124 CD 
(207), 1I 130 (53. 58), II 130 B (63), - 
II 130 F, V 303 B (62), II 132 (58), 
II 137 B, V 815 D (130), II 137 3 
BC (61), II 137 C (116. 291), ΠῚ 

(121. 122), HI 154 A, IV 283 B, 
392 B (81), HI 155 E (302. 303. vhs 
lI 156 (139), III 160 D (54), IIL | 
163 F (195), III 168 C (148), III 3 
184 D (198. 199), III 200 D (293), 1 
III 208 D (207), III 307 (211),1V 3 
256 A (82), IV 264 C (58), IV 266 3 
AB (60), IV 267 C (68. 119), V. 
291 B (191), v 391 C vom r3 

293 (91), V 295 D (95) V 295 
F (97), V 295 (104), V p oue. 
V 308 F (79), V 313 B (206), V 
828 C (110), V 330 AC (226) 
V 334 Ὁ (191), V 336 A (192.299). — 
Theol. Plat. I 28, 68 (50), III 20, 

161 (58), V 10, 264 (245) V 11, 
267 (128), V 35, 322 (194), VI 8, | 
37 (273), VI 8, 363 (125), VI 11, 
371 (186. 210), VII 13, 382 (210). 
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Stobamis Ed. ἘΠ ̓  1, 23 (123), I 

49, 44 (280). — Flori. LXXIX 28 
(281). 

Suidas s. v. Βάραϑρον (213), s. v. 

Ἵππος Νυσαῖος 19), 5. v. ητρα- 

3e hol. ad Apoll. Rhod. H 946 (257), III γύρτης (213), s. v." Ορφεύς (92. 16), 

.1 (258. 259), ΠῚ 26 (67) , ΠῚ 467 s. v. Τριτοπάτορες (240). 

f * (260). — ad Eurip. Alc. v. 1 (256^, | Syneellus Chron. p. 282 1279). 

968 (242). — ad Eurip. Hec. v. 3 | Syrianus in Arist. Metaph. I p. 842 a, 

| Gen. — ad Hes. Theog. v. 914 (212), 859 b (52), 893 a (143), 902 a (142), 

Dx. 209 (108). — ad Hom.ILXVIIL | 915b (180) 9352 (85. 87. 96. 113), 

7570 (182; ad Od. XI2. — ad | II p. 859 b (276). | 

| Pind. Pyth. HI 96 (256), lsthm. | Ne 

- VIII 91 (255). — ad Plat. Legg. IV | Tatianus Or. adv. Graecos e. 6 (41). ^ 

Y x75 (38). — ad Theocr. IL 12 (219). | Themistius Paraphr. II p. 64 (241). 

Servius ad Verg. Aen. ΠῚ 98 (267), - | Theo Smyrnaeus Expos. r&tum. ma- 

ΟΣ 392 (158), VI 565 (157), VI 667 them. p. 105 (171). 

(159). — ad Verg. Ecl. IV 10 (248. Theophilus ad Autolyeum ΠῚ 1711C(4). ^9 

r ad Verg. Georg. I 81268), I 166 | Tzetzes Prooem. ad Hes. 27; p. 18 (11. D 

E 1I 389 (269). 25) — ad Hes. ἐχὴ v. 568 02»... 229 

Sextus Empirieus adv. mathem. II 31 163 (26), 16: (28), 780 (13), 502 E 

en). — Pyrrh. Hy poth. I1130(229). (16), 817 (24). — Exeg. in Hom. 

Simplicius in Arist. de Caelo p. 132. | TL p.26 (14. 15.18. 189. 211. 283. 

"951 (52), p. 168 (226). —im Arist. | 284), 28 (20), 33 (19), 1?7 (12. 

^ Phys. Auscult. Π 4, 5 (277). p. 285) — ad Lyeophr. v. 143 (289), 

- 528 (52), p. 641 (18). — Comment. 399 (108), 410 (17), 523 (23). 
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II. Tabula libri. 

p. I-HL | V. ἘἘπιγράμματα (fr. 16) 149. 

— | VL. "Eoya καὶ Ἡμέραι (£t. 

1—53. 
| 11—29) 150—156. 

55—102, | VII. Osoyovia (fr.30—140) 156—209. 

103—135. | 1. Theogonia antiquis- 

137—213. sima (fr. 30—34)  156—1957. 

| ̂79. Theogonia ab Apol- 

lonio Rhodio servata : 

5 (fr. 35) 157—155. 
3. Theogonia Hellanici 

| et Hieronymi (fr. 

38 —47) 158—167. 



4. Theogonia rhapso- 
dica (fr. 48—140) 167—209. 

VIII Ἱερὸς “ὄγος (fr. 

141—151) 209—212. 
IX. Ἱεροστολιχά. Κατα- 

ζωστικόν (fr. 152) 218. 

A. Κατάβασις εἰς Ar 

δου (fr. 153—158) 213—215. 
XL Koaráosc(fr.159— 

169) 216—219. 
XII.  "Ogzo((fr.170.171) 220—221. 
XIIL Περὶ φυτῶν, Bo- 

τανῶν, φαρμάχων 
(fr. 172—181) 221— 223. 

XIV. Σφαῖρα (fr. 182) 293. 

XV. Σωτήρια (fr. 183) 224. 

XVI.  Teàecai (fr.184-228)224—247. 

1. Διονύσου ἀφανι- 
σμός (fr. 184—207) 224—236. 

2. Κόρης ἁρπαγή (fr. 
208—219) 236 —242. 

3. Περὶ Διὸς καὶ Ἥρας 
(fr. 220) 243. 

4. De migratione ani- 

marum (fr.221—226) 243—246. 
5. De praemiis initi- 

atorum (fr. 227, 228) 246—247. 
XVII. Τριαγμοί (fr. 229. 

230) 247—248. 
XVIII. Ὕμνοι (fr.231—239) 248—251. 

᾿ς XIX. φΦυσιχα (fr.240.241) 251—253. 

XX.  Xomouoi (fr. 242) 253—254.- 
XXI.  Incertae sedis frag- 

menta (fr. 243) | 254—273. 

Gressner & Schramm. Leipzig. 

. etde saeculorum. eon- 
E f τ versionfbus(fr, 248— τ Ἔ 

- 850) xd 
2. Orphei Symbola (fr. 

251—253) 
3. fragmenta  miseel- — 

lanea (fr. 254—288) 257—265. 

356 —387. 

4. fragmenta dubia 

aut falso inter Or- 
phica relata (fr.298— *i 
323) 265—273. 

Appendix. 

Procii Hymni 278—283. 
Anonymi hymni in Bacchum E 

et Apollinem 284—285. 1 
Hymni magici 286—295. 1 

1. ᾿Απολλωνιακὴ ἐπίκλη- | 
σις 286—287. 

2. ᾿Απολλωνιακὴ ἐπίχλη- ᾿ 
σις 288—289. δ 

3. Εἰς Εχάτην 289—291. 
4. Εἰς Ἥλιον 291---292.. 
ὅ. Εὐχὴ πρὸς Σελήνην π 

ἐπὶ πάσῃ πράξει 292—295. 
Hymnus in Isim — 295 —302. 

Indices Orphicorum. j 
I Index nominum. 303—316. 

IL. Index scriptorum apud M 
quos poesis Orphicae M 
fragmenta servata sunt 316—319. 

III. Tabula libri. 319—320. 
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